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На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.124/12,14/15 и 68/15),
члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних
набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.гласник РС“,бр.86/15 и 41/2019), Одлуке
о покретању отвореног поступка јавне набавке 03 бр. 404-267 од 15.10.2019. год. и Решења о
образовању комисије за јавну набавку 03 бр. 404-267-1 од 15.10.2019. год., припремљена је
конкурсна документација за јавну набавку - Реконструкција и опремање објекта Регионалног
иновационог стартап центра Прибој, ЈН ВВ бр.8/19.
I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу:
Назив наручиоца: Општина Прибој
Адреса наручиоца: 12. јануар бр. 108, 31 330 Прибој
Матични број : 07158289
ПИБ:
101207254
Шифра делатности: 8411
Интернет страница наручиоца: www.priboj.rs
Врста наручиоца: орган локалне самоуправе
2. Врста поступка јавне набавке:
За предметну јавну набавку спроводи се отворени поступак сходно члану 32. Закона о
јавним набавкама („Сл. гласник РС“бр. 124/12, 14/15 и 68/15), ради закључења уговора са
изабраним понуђачем.
3. Предмет јавне набавке: радови - Реконструкција и опремање објекта Регионалног
иновационог стартап центра Прибој, ЈН ВВ бр.8/19, у складу са Предмером радова,
који је саставни део ове конкурсне документације.
4. Циљ поступка: Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној
набавци.
5. Контакт: Вељко Бојовић и Огњенка Удовичић, е-mail: nabavke@priboj.rs.
II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Опис предмета јавне набавке: Реконструкција и опремање објекта Регионалног
иновационог стартап центра Прибој
2. Назив и ознака из општег речника набавке:
45211100-радови на изградњи зграда
39130000-канцеларијски намештај
30200000-рачунарска опрема и материјал
3. Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА,
МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И
СЛ.
Објекат се налази у Прибоју, на тргу ФАП-а 2, на катастарској парцели бр. 1851/5, КО
Прибој. Предметни простор се налази у објекту Новог Дома културе у Прибоју, спратности
Су+П+2, и укупне бруто грађевинске површине од 10647 m². Нето површина која је предмет
пројекта износи 578.88 m² и налази се у приземљу објекта, а бруто површина износи 614.34 m².
Предмет пројекта је и отворени прилазни плато који не улази у површине објекта.
Постојећи конструктивни склоп објекта је армирано бетонски. Постојећи објекат је у фази
грубих грађевинских радова, са комплетно изведеним системом конструктивних зидова и
стубова са међуспратним конструкцијама. Термоизолације су комплетно изведене и обзидане,
урађена је већина преградних зидова, а преко кровне армирано бетонске плоче је изведена
хидроизолација и преко ње је постављена керамика. Фасада је типа бавалит. Спољна столарија је
већим делом израђена од алуминијумских профила са стакленом испуном.
Констатовано је да је очуван конструктивни склоп објекта и да временом није нарушена
стабилност објекта.
У предметни простор се ступа спољним степеништем. Приземље објекта је одигнуто од
коте терена за 126 cm где се и налази предметни простор. Испред улаза у простор сe налази плато
који се налази на истој коти као и приземље. Нето површина која је предмет пројекта износи
578.88 m² и налази се у приземљу објекта, а бруто површина износи 614.34 m².
Простор се може поделити на три целине. Прва целина је највећа и налази се на самом
улазу, и из овог дела се са леве стране може ући у друге делове објекта, али како они нису део
овог пројекта, простор је потребно преградити. Са десне стране се налази степенишни простор
који води до виших етажа објекта, али како то није предмет пројекта, степенишни простор за
горње етаже је потребно порушити и преградити. На овај начин се добија једна велика затворена
целина површине 345.29 m². Плафон је коса бетонска плоча, висина од 2.01 m до 5.30 cm.
Из улазног дела простора се степеништем силази на нижу етажу, која се налази на разлици
од 208 cm од коте улазног простора. Простор је потребно преградити са леве стране од осталог
дела објекта. Плафон овог простора је делом равна бетонска плоча висине 2.35 m, док је други
део коса бетонска плоча висине од 2.35 m до 4.00 m. Површина простора је 183.27 m².
На истој висинској коти се са десне стране ступа у простор који се налази испод
степенишног подеста који води ка вишим спратовима објекта. Површина простора је 32.41 m².
Постојећи простор је у фази грубих грађевинских радова, са комплетно изведеним
системом конструктивних зидова и стубова са међуспратним конструкцијама. Конструкција је од
армираног бетона, док су поједини преградни зидови изведени од сипорекс блокова.
Подови и степеништа нису завршени, па је постојећа подлога равна плоча од армираног
бетона. Плафон је већим делом коса кровна армирано бетонска плоча, без завршне обраде.
Фасадна браварија је израђена од алуминијумских профила са стакленом испуном и
одређеном поделом, и у добром је стању, тако да није предвиђена њихова замена.
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Пројектом је предвиђена реконструкција простора за потребе Регионалног иновационог
стартап центра, који би имао заједнички канцеларијски простор „стартап“ концепта за око
двадесет корисника. Поред тога, предвиђена је и мултимедијална сала за око педесет корисника.
Према захтевима инвеститора и могућностима простора, простор је потребно поделити на
неколико основних целина.
Прва целина се састоји из улазног дела, портирницом са гардеробом, мањом отвореном
канцеларијом за запослене у администрацијом и два радна места за особе са инвалидитетом и
комуникацијама. Право од улаза се налази портирница са гардеробом, где би корисници
запосленима на портирници остављали своју гардеробу која им није потребна у радном
окружењу. Десно од улаза се налази канцеларија отвореног карактера која би давала услуге
корисницима стартап центра и мултимедијалне сале, а поред ње се налазе два радна места за
кориснике са инвалидитетом.
Са леве стране од улаза се налази блок санитарних просторија са мушким и женским
тоалетом, тоалетом за инвалиде и чајном кухињом са неколико места за седење коју би
користили корисници и запослени у центру.
Гледајући од улаза, са десне стране се налази мултимедијална сала у којој би се одвијала
предавања и презентације. На самом улазу у мултимедијалну салу са леве стране се налази
остава. Како би простор мултимедијалне сале могао да функционише, порушено је постојеће
степениште које води на више етаже објекта. Пред улазом у мултимедијалну салу се налазе две
сале за састанке које би користили корисници стартап центра, према одређеном распореду.
Из улазног хола се степеништем ступа на нижу етажу где се налази заједнички
канцеларијски простор за око 20 корисника са ормарима за одлагање личних ствари и
просторијом за састанке путем интернета који је одвојен застакљеном преградом од остатка
простора. У задњем делу се налази помоћна просторија намењена за одлагање опреме за
функционисање центра, као и средства и алати за његово одржавање. Поред ове просторије се
налази и машинска просторија.
Са десне стране од улаза у заједнички канцеларијски простор се налази улаз у сервер салу.
Пре улаза у новопројектовани простор је потребно обезбедити приступ особама са
инвалидитетом, па је предвиђена подизна рампу за за ове потребе. Предвиђена је степенишна
ограда и ограда улазног платоа.
Укупна новопројектована нето површина стартап центра је 518.14 m².
Преградни зидови новопројектованих просторија би били од сипорекс термоблокова,
дебљине 15 cm. Поједине просторије се одвајају застакљеним алуминијумским преградама.
Постојећи армирано бетонски зидови се малтеришу, глетују и завршно боје, док је постојеће
зидове од сипорекс блокова потребно обрадити малтером, изглетовати и завршно бојити
дисперзивном бојом. У зависности од намене просторија, завршна облога зидова варира. У
заједничком канцеларијском простору, простору за интернет састанке и на степенишном
простору се поједини зидови облажу имитацијом рустичне цигле на бази клинкера. У
санитарном блоку и у чајној кухињи су завршне облоге керамичке плочице висине 2.20 m од
пода, и дисперзивном бојом висине од завршетка керамичких плочица до плафона. Постојеће
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армирано бетонске стубове који се налазе на фасади са унутрашње стране треба обложити
компактним плочама у боји.
Пре завршне облоге, све подове је потребно изоловати термоизолацијом,
хидроизолацијом и звучном изолацијом у зависности од намене и положаја просторија.
Завршна облога подова у улазном делу, комуникацијама и помоћним просторијама је
ПВЦ под, док је у серевер сали завршна подна облога антистатик ПВЦ под. У салама за
састанке, стартап канцеларијском простору и мултимедијалној сали, завршна облога је паркет.
Степениште је обложено дрвеном облогом. Подови санитарних просторија и чајне кухиње су од
неклизајућих керамичких плочица. Улазно степениште, и улазни плато је потребно обложити
неклизајућим гранитним плочама.
У великом делу просторија се задржава нагиб постојеће плафонске бетонске плоче коју је
потребно обрадити али тако да задржи изглед бетона. У санитарним просторијама је предвиђен
спуштени плафон од влагоотпорних гипс картонских плоча, завршно бојен дисперзивном бојом.
У мултимедијалној сали и салама за састанке су спуштени плафони од гипскартонских плоча,
завршно бојени полудисперзијом.
Планирано је опремање објекта свим неопходним инсталацијама и савременом опремом
како би било могућа његова експлоатација и несметан рад.
Врста, количина и обим радова дати су у поглављу ХVIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
- ПРЕДМЕР РАДОВА, који је саставни део конкурсне документације.
Приликом извођења радова, извођач је дужан да се придржава важећих техничких
прописа и стандарда.
Рок извођења радова: највише 90 календарских дана од дана увођења у посао
Начин спровођења контроле:
Понуђач је дужан да омогући вршење стручног надзора над извођењем радова и да
поступи по свим примедбама наручиоца и стручног надзора одређеног од стране наручиоца, а
које се односе на количину и квалитет изведених радова, уграђеног материјала, уређаја и опреме.
Гарантни рок: Гарантни рок за изведене радове који су предмет јавне набавке не може
бити краћи од 24 месеца од дана примопредаје радова.

_________________________________________________________________________________
Општина Прибој / Конкурсна докуметација за ЈН ВВ бр. 8/19 | 6 од 112

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
А) ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ сходно члану 75.Закона о јавним набавкама
А) ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:
1) Услов : Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона)
Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра
надлежног Привредног суда;
Овај доказ понуђач доставља и за подизвођача, односно достављају сви чланови групе
заједничке понуде.
2) Услов : Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона).
Доказ:
Правна лица:
1. Извод из казнене евиденције, односно уверењe надлежног суда на чијем подручју се
налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка
страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре;
2. Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у
Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела
организованог криминала;
3. Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим
се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев
се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског
заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ
за сваког од њих.
Предузетници и физичка лица:
Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а,
којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта)
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Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
Овај доказ подносилац понуде доставља и за подизвођача, односно достављају сви
чланови групе заједничке понуде.
3) Услов: Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији
(чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона)
Доказ:
- Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле
порезе и доприносе
- Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних
локалних јавних прихода.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. Овај доказ подносилац
понуде доставља и за подизвођача, односно достављају сви чланови групе заједничке
понуде.
Напомена: Уколико локална (општинска) пореска управа у својој потврди наведе да се
докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних
органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне пореске управе
приложи и потврде осталих локалних органа/организација/установа.
4) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да има важећу дозволу
надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је
таква дозвола предвиђена посебним прописом. (члан 75. став 1. тачка 5) Закона).
Овлашћење издато од стране Министарства унутрашњих послова за израду пројекта и
извођење радова стабилног система за дојаву пожара са запосленим лицима која
поседују лиценцу „Б2“,
Доказ: Решење Министарства унутрашњих послова Републике Србије – сектор за
ванредне ситуације за послове извођења посебних система, извођење стабилних
система за дојаву пожара (Б2)
5) Изјава понуђача о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да
немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
Доказ:
Потписан и оверен образац „Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона“
(образац XIV).
Овај образац подносилац понуде доставља и за подизвођача, односно достављају сви
чланови групе.
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Б) ДОДАТНИ УСЛОВИ које понуђач мора да испуњава сходно члану 76.ЗЈН
1) Да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом
1. да је у претходне три обрачунске године (2016, 2017. и 2018) остварио годишњи
пословни приход у минималном износу од 200.000.000,00 РСД (двестамилиона) укупно
у све три године,и
2. да је био ликвидан у претходних 12 (дванаест) месеци рачунујаћи од месеца који
претходи месецу објављивања позива за подношење понуда.
Доказ:
Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) Агенције за привредне регистре, који
мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне
три обрачунске године, показатеље за оцену бонитета за претходне три обрачунске године (2016,
2017. и 2018.). Уколико Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) не садржи
податке за 2018. годину, доставити Биланс стања и Биланс успеха.
Уколико Извештај о бонитету не садржи податак о данима неликвидности у последњих дванаест
месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење
понуда, понуђач је дужан да достави Потврду Народне банке Србије да понуђач у последњих
дванаест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за
подношење понуда, није био неликвидан.
2) Да понуђач располаже довољним пословним капацитетом:
1. да је у периоду од претходних седам година од дана објаве Позива на Порталу јавних
набавки реализовао уговорe у укупној вредности од најмање 100.000.000,00 динара без
пореза на додату вредност, а који се односе на извођење радова на изградњи,
реконструкцији или санацији објеката јавне намене;
2. да је понуђач у периоду од најдуже 5 година од дана објављивања Позива за подношење
понуда, извео радове на испоруци и уградњи система интегрисане техничке заштите који
интегрише системе видео надзора, алармни систем и систем контроле приступа у једну
платформу - на најмање 3 објекта у укупном износу од 1.500.000,00 РСД без обрачунатог
ПДВ-а;
3. да је понуђач у периоду од најдуже 5 година од дана објављивања позива за подношење
понуда, извео радове на испоруци и уградњи минимум 3 (три) конференцијска система.
Доказ:
1. Фотокопије Уговора на које се на које се референтна листа и потврда односе,
2. Фотокопије Окончане ситуације по тим уговорима (прва и последња страна са
рекапитулацијом).
Напомена: Уколико је уговор анексиран, неопходно је доставити све анексе тог уговора уколико
се њима мења првобитно уговорена цена.
Уколико је понуђач у реализацији уговора наступао у групи понуђача, као носилац посла или
члан групе, биће му призната само вредност радова коју је самостално извео. Уколико се на
потврди наручиоца не налази тај издвојени износ, потребно је доставити о томе одговарајући
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доказ - уговоре и/или ситуације између чланова групе понуђача или друге доказе на основу којих
се може утврдити тачан износ и врста изведених радова од стране понуђача.
Уколико је понуђач у реализацији уговора наступао као подизвођач потребно је да је Потврда о
реализацији закључених уговора наведених у референтној листи, која је издата од старне
извођача, оверена и од стране крајњег корисника /инвеститора.
3) Да понуђач поседује одговарајуће сертификате
1.ISO 9001 Систем менаџмента квалитетом,
2.ISO 14001 Систем менаџмента заштита животне средине,
3.ISO 18001 Систем менаџмента заштите здравља и безбедности на раду,
4.ISO IEC 27001 Систем менаџмента безбедности информација.
Доказ: фотокопија одговарајућих сертификата
4) Ауторизација
произвођача
MAF
(Manufacturer
телекомуникациону опрему коју понуђач нуди

Authorization

Form)

за

Доказ: Фотокопија сертификата издатог од стране произвођача опреме или други ауторизациони
документ произвођача.
5) Да понуђач располаже довољним техничким капацитетом (по основу власништва, закупа,
лизинга)
Минимално захтевана опрема којом понуђач мора да располаже:
1. Теретно возило носивости мин 2,5 t ......................................min kom1
2. Покретна платформа радне висине мин 8,0м..........................min kom1
3. Фасадна скела мин...................................................................min 500 м2
Доказ:
Фотокопија оверене пописне листе са стањем на дан 31.12.2018. године или доказ о власништву
ако су средства набављена после 31.12.2018. године, односно праву коришћења ако су средства
изнајмљена или у лизингу или други одговарајући доказ који потврђује да понуђач располаже
траженим техничким капацитетом. За теретно возило и покретну платформу доставити доказ о
носивости односно радној висини предметне опреме (читач саобраћајне дозволе или копија
полисе осигурања или стручни налаз о исправности опреме и сл.).
6) Да располаже неопходним кадровским капацитетом
1. најмање 15 извршилаца од којих најмање 3 извршиоца поседују лекарско уверење за рад
на висини;
2. најмање 2 дипломирана инжењера архитектуре са важећом лиценцом Инжењерске коморе
Србије 300 или 400;
3. најмање 1 дипломирани инжењер архитектуре са важећом лиценцом Инжењерске коморе
Србије 301,
4. најмање 1 дипломирани инжењер машинства који поседује важећу лиценцу Инжењерске
коморе Србије 430;
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5. најмање 1 дипломирани инжењер електротехнике са важећом лиценцом Инжењерске
коморе Србије 353 или 453,
6. најмање1 дипломирани инжењер са важећом лиценцом за вршење услуга извођења
посебних система и мера заштите од пожара издато од МУП-а ;
7. најмање 2 лица обучена за рад са понуђеном телекомуникационом опремом.
Доказ:
-

Фотокопије Уговора о раду или Уговора о радном ангажовању;

-

фотокопије личних лиценци са потврдом Инжењерске коморе Србије да је носилац
лиценце члан Инжењерске коморе Србије, као и да му одлуком Суда части издата
лиценца није одузета (потврда о важности лиценце);

-

копија лиценце за вршење послова монтаже, пуштања у рад и одржавања система
техничке заштите и обуке корисника издате од Министарства унутрашњих послова;

-

копија лекарских уверења за рад на висини;

-

сертификат или уверење о обучености најмање 2 лица за рад са понуђеном опремом.

V УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова понуђач доказује достављањем изјаве којом под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку
јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН (поглављe XII ове конкурсне документације).
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни
обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. У том
случају изјава (поглављe XIII) мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача
из групе понуђача.
Испуњеност додатних услова из става Б) поглавља IV понуђач доказује достављањем
тражених доказа уз понуду.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци
који су тражени у оквиру услова јавно доступни. Уколико је доказ о испуњености услова
електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у
складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску
понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.
Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује
испуњеност обавезних услова. Довољно је приложити копију Решења о упису у Регистар
понуђача.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо
доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу
оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним
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органом те државе. Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли
су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних
органа те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно
закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на
прописани начин.
Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем
Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава обавезне услове из члана 75.
став 1. тач. 1) до 4) Закона.
Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуду подноси група понуђача
Услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача, а
испуњеност сваког од тих обавезних услова доказује се достављањем одговарајућих доказа
наведених у овом делу Конкурсне документације.
VI КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за доделу уговора у отвореном поступку јавне набавке - Реконструкција и
опремање објекта Регионалног иновационог стартап центра Прибој је најнижа понуђена
цена (без ПДВ-а).
Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити доделу
уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или
истом понуђеном ценом
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извршења предметне јавне набавке.
У ситуацији да два или више понуђача који су понудили исту цену имају исти рок извршења
предметних радова, уговор ће бити додељен жребањем, јавно, у присуству понуђача чије су
понуде једнаке.
Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се
одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку
најнижу понуђену цену.
Извлачење путем жреба наручилац ће извршити тако што ће називе понуђача исписати на
одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију
одакле ће извући само један папир. О поступку жребања водиће се записник. Понуђачу чији
назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом
поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.
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VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. Језик
Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити написана на српском језику.
Уколико се докази достављају на страном језику, исти морају бити преведени на српски језик и
оверени од стране судског тумача.

2. Упутство о начину попуњавања образаца
Понуда мора бити јасна и недвосмислена, читко откуцана или попуњена штампаним словима и
потписана од стране овлашћене особе. Није дозвољено попуњавање графитном оловком, свако
белење или подебљавање бројева мора се парафирати од стране понуђача.
У складу са чланом 9. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“
бр. 86/15 и 41/19), приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна.

3. Обавезна садржина понуде
 VIII Образац Понуде
У обрасцу понуде под 1) уписати назив понуђача и све податке о понуђачу; под 2) заокружити
понуђени одговор А или Б или В у вези са наступом понуђача; под 3) и 4) уписати податке о
подизвођачу односно члану групе; под 5) попунити образац Опис предмета набавке: уписати и
укупну цену радова, са и без ПДВ-а; проценат аванса; рок извођења радова, рок важења понуде,
гарантни рок.
Уколико понуђач наступа са заједничком понудом, потребно је доставити и “Споразум чланова
групе“.
 IХ Модел уговора
Овлашћено лице понуђача који наступа самостално или са подизвођачем, односно овлашћени члан
групе понуђача је дужан да Модел уговора попуни и потпише, чиме потврђује да је сагласан са
Моделом уговора.
У Моделу уговора морају бити наведени сви подизвођачи, односно сви понуђачи из групе понуђача.
Подаци унети у Моделу уговора морају бити истоветни са подацима наведеним у понуди.













Х Образац изјаве о независној понуди;
XI Образац трошковa припреме понуде (није обавезно доставити);
ХII Образац изјавe понуђача (члана групе) о испуњавању обавезних услова;
XIII Образац изјавe подизвођача о испуњавању обавезних услова
(ако понуђач наступа са подизвођачем);
ХIV Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона
XV Образац референтне листе;
XVI Потврда о реализацији закључених уговора;
ХVII Образац изјаве о обиласку локације;
ХVIII Образац структуре цене (Предмер радова);
оригинал писмо о намерама банке о издавању банкарске гаранције за добро извршење
посла,
оригинал писмо о намерама банке о издавању банкарске гаранције за повраћај авансног
плаћања,
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оригинал писмо о намерама банке да изда гаранцију за отклањање недостатака у
гарантном року,
друге обрасце и изјаве из Конкурсне документације, ако су тражени у конкурсној
документацији и ако је њихово достављање одређено као обавеза;
Документација којом се доказује испуњеност додатних услова из става Б) поглавља IV.

4. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у коверти, затвореној на начин да се
приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
Понуду са предвиђеним обрасцима из конкурсне документације доставити до 15.11.2019. год.
(петак) до 12,00 часова на адресу Општина Прибој, 12. јануар бр. 108, 31 330 Прибој, са
назнаком НЕ ОТВАРАТИ - понуда за радове на реконструкцији стартап центра, ЈН ВВ бр.8/19.
На полеђини коверте уписати тачан назив и адресу подносиоца понуде. У случају подношења
заједничке понуде на полеђини коверте уписати назив и адресу свих чланова.
4.1. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.
4.2. Подношење понуде са подизвођачем
Ако понуђач у Обрасцу понуде наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу
дужан је да попуни одговарајуће обрасце који се односе на подизвођаче.
Ако понуђач ангажује подизвођача дужан је да у понуди наведе проценат укупне вредности
набавке који ће поверити подизвођачу, који не може бити већи од 50%, као и део предмета
набавке који ће се извршити преко подизвођача.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75.
Закона. Начин доказивања испуњености услова исти је као за самосталног понуђача.
Подизвођачи не могу да испуњавају додатне услове уместо понуђача.
Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне
набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона понуђач
може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела
набавке.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке,
односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач не може да ангажује подизвођача који није наведен у приложеној конкурсној
документацији, осим у случајевима прописаним Законом.
Понуђач је дужан да наручиоцу на његов захтев омогући приступ код подизвођача ради
утврђивања испуњености услова.

_________________________________________________________________________________
Општина Прибој / Конкурсна докуметација за ЈН ВВ бр. 8/19 | 14 од 112

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује као подизвођач у
другој понуди.
Једно правно или физичко лице може да буде подизвођач код више понуђача у истој јавној
набавци.
Уколико је подизвођач ангажован од стране једног понуђача, не може се појавити као учесник у
заједничкој понуди, у истој јавној набавци.
4.3. Подношење заједничке понуде
Саставни део заједничке понуде је “Споразум чланова групе“ којим се понуђачи из групе
понуђача међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно
садржи податке о:
1. члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2. опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Уколико споразум групе понуђача не садржи дате податке понуда групе понуђача биће
одбијена као неприхватљива.
Пожељно је да споразум чланова групе садржи и податке о:
1) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
2) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
3) понуђачу који ће издати рачун;
4) рачуну на који ће бити извршено плаћање.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. ЗЈН, а додатне
услове испуњавају и доказују заједно.
5. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Понуда са варијантама није дозвољена.
6. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на
начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно
доставља.
У случају да се измена понуде односи на понуђену цену, нова цена мора бити изражена у
динарском износу (без ПДВ-а), а не у процентима. Уз измену (допуну) понуде морају се
доставити нови одговарајући обрасци који прате измену (допуну).
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Измену, допуну или опозив понуде треба доставити у затвореној коверти на адресу наручиоца
Општина Прибој, 12. јануар бр. 108, 31 330 Прибој до 15.11.2019. год. до 12,00 часова са
назнаком:
„Измена понуде за радове на реконструкцији стартап центра, ЈН ВВ бр.8/19 - НЕ ОТВАРАТИ“
или
„Допуна понуде за радове на реконструкцији стартап центра, ЈН ВВ бр.8/19 - НЕ ОТВАРАТИ”
или
„Опозив понуде за радове на реконструкцији стартап центра, ЈН ВВ бр.8/19 - НЕ ОТВАРАТИ“
или
„Измена и допуна понуде за радове на реконструкцији стартап центра, ЈН ВВ бр.8/19 - НЕ
ОТВАРАТИ“.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
7. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
Отварање понуда је јавно. Отварање понуда одржаће се одмах након истека рока за
подношење понуда, 15.11.2019.год. у 12,15 часова у просторијама Општине Прибој.
У поступку отварања понуда активно могу да учествују само овлашћени представници понуђача.
Пре почетка поступка јавног отварања понуда овлашћени представници понуђача, који ће
учествовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају овлашћење на
меморандуму Понуђача, на основу кога ће доказати овлашћење за активно учешће у поступку
отварања понуда.
8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА, ГАРАНТНИ РОК,
КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
8.1 Начин, рок и услови плаћања:
Плаћање ће се вршити на следећи начин:
- до 30% аванса,
- остатак износа по ситуацијама.
Плаћање се врши по пријему авансне, привремене и окончане ситуације потписане од стране
одговорног извођача радова и стручног надзора, у року од 45 дана.
Плаћање се врши уплатом на текући рачун Извођача радова.
8.2 Рок извођења радова
Рок извођења предметних радова је највише 90 календарских дана од дана увођења у посао.
8.3 Место извођења радова: Кат.парцела 1851/5 КО Прибој.
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8.4. Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. У случају
истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача
продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења
понуде не може мењати понуду.
8.5 Гарантни рок
Минимални гарантни рок за изведене радове износи 24 месеца рачунајући од дана примопредаје
радова.
За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана
извршене примопредаје радова Наручиоцу. Уколико понуђач понуди краћи гарантни рок његова
понуда биће одбијена као неприхватљива.
9. ВАЛУТА И ЦЕНА
Цена мора бити изражена у динарима без и са ПДВ-ом.
Цена треба да буде изражена тако да обухвати све трошкове које понуђач има у реализацији
предметне набавке (трошкови чувања и обезбеђења градилишта, мера за омогућавање безбедног
и несметаног одвијања саобраћаја током извођења радова, трошкови механизације, материјала,
радне снаге и сл.)
Цена је фиксна и не може се мењати.Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена,
наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.
10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
1. Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал писмо о намерама банке за
издавање банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, обавезујућег
карактера за банку, да ће у случају да понуђач добије посао, најкасније у року од 7
дана од дана закључења уговора, издати банкарску гаранцију за повраћај авансног
плаћања, у висини аванса, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног
рока за завршетак радова, у корист Наручиоца. Писмо не сме бити ограничено роком
трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и
одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.
2. Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал писмо о намерама банке за
издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, обавезујућег карактера
за банку, да ће у случају да понуђач добије посао, најкасније у року од 7 дана од дана
закључења уговора, издати банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини
не мањој од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који не може
бити краћи од рока одређеног у конкурсној документацији. Писмо не сме бити
ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на
политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као
гаранта.
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3. Оригинал писмо о намерама банке, да ће у случају да понуђач добије посао, на дан
примопредаје радова, издати банкарску гаранцију за отклањање грешака у
гарантном року, обавезујућег карактера за банку, у висини не мањој од 5% укупне
вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који не може бити краћи од рока
одређеног у обрасцу понуде. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом)
и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не
представља даљу обавезу за банку, као гаранта.
Уколико понуђач не достави тражена писма о намерама банке, његова понуда ће бити
одбијена као неприхватљива.
ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ДОСТАВИ:
Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања - најкасније 7 дана од дана
закључења уговора, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска
гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини аванса, са роком важности који је 30
дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист Наручиоца.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност
банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања мора се продужити.
Банкарску гаранцију за добро извршење посла - најкасније 7 дана од дана закључења
уговора, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за
добро извршење посла издаје се у висини не мањој од 10% од укупне вредности уговора, са
роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист
Наручиоца. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе,
важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора се продужити.
Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове,
мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да
понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року - Изабрани понуђач се
обавезује да у тренутку примопредаје уграђене опреме и радова преда наручиоцу банкарску
гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и
платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у
висини не мањој од 5% од укупне вредности уговора, у корист Наручиоца. Рок важности
банкарске гаранције мора бити 5 дана дужи од гарантног рока.
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у
случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања недостатака који би могли умањити
могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.
ОСИГУРАЊЕ РАДОВА
Изабрани понуђач (извођач радова) је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од
уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави
наручиоцу полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период
извођења радова.
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Изабрани понуђач (извођач радова) је такође дужан да достави наручиоцу полису осигурања од
одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или
оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим
прописима.
Уколико се рок за извођење радова продужи, изабрани понуђач (извођач радова) је дужан да
достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања са новим периодом осигурања.
11.
ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.
12. ПОВЕРЉИВИ ПОДАЦИ
Податке који се сматрају поверљивим у смислу Закона о јавним набавкама и другим позитивним
прописима понуђач је дужан да у понуди назначи са позивом на акт којим је на поверљивост
утврђена (поверљиви подаци се обележавају на маргини са ознаком „пов“).
Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о подносиоцима понуда садржане у
понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве подносилац
понуде означио у понуди.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из
понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуда.
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, ул. 12. јануар
бр. 108, 31 330 Прибој или електронске поште на e-mail: nabavke@priboj.rs тражити од наручиоца
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже
наручиоцу и на евентуалне недостатке и неправилности у Конкурсној документацији, најкасније
5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде. Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана
од дана пријема захтева објави одговор на Порталу јавних набавки и на својој интернет
страници.Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом "Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН ВВ бр. 8/19".
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека
рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници објави обавештење о продужењу рока за подношење
понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује
конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није
дозвољено.
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14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику
захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и
упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог
подизвођача (чл. 93. Закона).
Уколико Наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити
примерени рок да поступи по позиву Наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид)
код понуђача, као и код његовог подизвођача.
15. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ
ИЛИ
СЛУЖБИ
ТЕРИТОРИЈАЛНЕ
АУТОНОМИЈЕ
ИЛИ
ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ
ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПOШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ
ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства финансија и
привреде Београд, интернет адреса: www.poreskauprava.gov.rs.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине
Београд, интернет адреса:www.sepa.gov.rs и у Министарству енергетике, развоја и заштите
животне средине Београд, интернет адреса: www.merz.gov.rs .
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада могу се добити у Министарству рада,
запошљавања и социјалне политике Београд, интернет адреса: www.minrzs.gov.rs.
16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне
својине трећих лица сноси понуђач.
17. ИСПРАВКА ГРЕШАКА У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ
Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту исправи (избели или прецрта) и
правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.
Наручилац може, уз сагласност понуђача да изврши исправку рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде, по окончаном поступку отварања понуда.
Проверу рачунске тачности понуда и грешке, наручилац ће исправљати на следећи начин:
- уколико постоји разлика у износу израженим бројем и словима, износ изражен
словима сматраће се тачним;
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- у случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити
као неприхватљиву.
18. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА
Понуда понуђача мора да садржи сва документа дефинисана конкурсном документацијом.
Наручилац ће одбити понуду ако је неблаговремена, неприхватљива и неодговарајућа, а све у
складу са чланом 3. тачком 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама.
Такође, наручилац ће одбити понуду и ако:
1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове;
3) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
4) понуђач не достави тражена средства финансијског обезбеђења;
5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде
или није могуће упоредити је са другим понудама.
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао
своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти
предмет набавке, за период од предходне три (3) године.
Наручилац ће одбити понуду и у другим случајевима прописаним законом и конкурсном
документацијом.
19. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора је 10 (десет) дана од дана отварања
понуда, с тим што тај рок не може бити дужи од 25 (двадесет пет) дана од дана отварања понуда
и исту ће објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страни наручиоца у року од три дана
од дана доношења.
20. НАЧИН И РОК ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који има
интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао
да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, Општина Прибој, ул. 12. јануар бр. 108, 31 330
Прибој а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима
јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail:
nabavke@priboj.rs или препорученом пошиљком са повратницом на адресу наручиоца. Захтев за
заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње
наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права
наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о
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поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од
два дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење
понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен
од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на
начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао
наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за
подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим
уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН. или одлуке о обустави поступка јавне
набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне
набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење
пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац
захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у
складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права мора да садржи:
1.
назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2.
назив и адресу наручиоца;
3.
податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
4.
повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5.
чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6.
потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;
7.
потпис подносиоца.
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење
захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у
смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак
да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења
налога.
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши – 120.000,00 динара;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
_________________________________________________________________________________
Општина Прибој / Конкурсна докуметација за ЈН ВВ бр. 8/19 | 22 од 112

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за
заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; Општина Прибој, ул. 12.јануар бр.108, ЈН ВВ бр.8/19;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена
уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке.
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или
поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под
тачком 1, или
3.Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор,
потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из
тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају
отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за
трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно
социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о
извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други
субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим
прописом. Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 148. - 160. ЗЈН.
20. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року
од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за
подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5. Закона. Ако
изабрани понуђач одустане од понуде и одбије да потпише уговор, наручилац задржава право да
у том случају закључи уговор са понуђачем чија је понуда, по оцени комисије друга на ранг
листи.
21. ОБУСТАВА ПОСТУПКА
Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за
доделу уговора.
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се
нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети
поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком
због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно наредних 6 месеци.
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VIII

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр. ______________од __________.2019. год. за ЈН ВВ бр.8/19 - Реконструкција и
опремање објекта Регионалног иновационог стартап центра Прибој
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Седиште (општина и адреса) понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Телефон:
e-mail:
Име особе за контакт:
Текући рачун понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора:

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се
понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико
понуду подноси група понуђача.
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име лица за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:

2)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име лица за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду
са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно
је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког
подизвођача.

_________________________________________________________________________________
Општина Прибој / Конкурсна докуметација за ЈН ВВ бр. 8/19 | 25 од 112

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име лица за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“попуњавају они понуђачи који
подносе заједничку понуду. Потребно је да се наведени образац копира у довољном броју
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - Реконструкција и опремање објекта Регионалног
иновационог стартап центра Прибој, ЈН ВВ бр.8/19

Укупна цена без ПДВ-а
ПДВ
Укупна цена са ПДВ-ом
Аванс

Начин, рок и услови плаћања:

Рок важења понуде
(минимум 60 дана од дана отварања понуде)
Рок извршења предмета јавне набавке
(највише 90 календарских дана од дана увођења
у посао)
Гарантни рок
(најмање 24 месеца од примопредаје радова)

_________ %
Плаћање се врши по пријему авансне,
привремене и окончане ситуације потписане
од стране одговорног извођача радова и
стручног надзора, у року од 45 дана.
____________ дана
___ календарских дана
______________месеци

НАПОМЕНА:
Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у
обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да
се определи да образац понуде потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача
може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац понуде.

ПОНУЂАЧ
Место и датум
___________________

Име и презиме овлашћеног лица
____________________________
Потпис овлашћеног лица
___________________________
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IX

МОДЕЛ УГОВОРА
о јавној набавци
Реконструкција и опремање објекта Регионалног иновационог стартап центра Прибој
Закључен у __________________________, дана_________________године, између:

НАРУЧИЛАЦ РАДОВА:
Општина Прибој, ул. 12. јануар бр.108, 31 330 Прибој, ПИБ 101207254, коју заступа Лазар
Рвовић , председник Општине (у даљем тексту: Наручилац),
и
ИЗВОЂАЧ РАДОВА:
________________________________________са седиштем у _______________________________
назив извођача

ул.________________________________ бр. ______, ПИБ_______________кога заступа ________
адреса

_____________________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова).
или
Носилац посла _______________________________са седиштем у __________________________
назив носиоца посла

ул.___________________________________бр. ______, ПИБ_____________________ кога заступа
адреса

_____________________________ (у даљем тексту: Извођач радова) са члановима групе
__________________________________________са седиштем у _____________________________
назив члана групе

ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_________________________ и
адреса

__________________________________________са седиштем у _____________________________
назив члана групе

ул.________________________________________бр. ______, ПИБ___________________________
или
Носилац посла ________________________________са седиштем у _________________________
назив носиоца посла

ул.________________________________________бр. ______, ПИБ________________ кога заступа
адреса

_____________________________ (у даљем тексту: Извођач радова) са подизвођачем
___________________________________________са седиштем у ____________________________
назив подизвођача

ул.__________________________________________бр. ______, ПИБ_________________________
адреса
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Члан 1.
Уговорне стране сагласно констатују:
- Да је Наручилац у складу са чланом 32. и 62. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“ бр. 124/12,14/15 и 68/15) спровео отворени поступак јавне набавке Реконструкција и опремање објекта Регионалног иновационог стартап центра
Прибој, ЈН ВВ бр.8/19;
- да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона о јавним набавкама, донео Одлуку
о додели уговора бр._______од________2019. године (уписује наручилац), којом је уговор
о јавној набавци доделио Извођачу радова;
- да је Извођач доставио Наручиоцу Споразум бр. __ ______од
__________2019. год.
(уписује наручилац), потписан и оверен од стране свих чланова групе понуђача,
којим је ___________________овлашћен да буде
носилац посла, односно који ће
поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем Општини Прибој;
- да
ће
Наручилац сва
плаћања
по
овом уговору вршити на рачун
_________________________ отворен код пословне банке ________________________.
Предмет уговора
Члан 2.
Предмет овог уговора је извођење радова на реконструкцији и опремању објекта
Регионалног иновационог стартап центра Прибој.
Ради извршења радова који су предмет Уговора, Извођач радова се обавезује да обезбеди
радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске
и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су
предмет овог уговора.
Вредност радова – цена
Члан 3.
Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет Уговора износи:
______________ динара са ПДВ-ом, од чега је ПДВ_____________ што без ПДВ-а износи
______________ (словима:_______________________________) а добијена је на основу
јединичних цена из усвојене понуде Извођача радова број _________ од _________2019. године
(уписује наручилац).
Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене
елемената на основу којих је одређена.
Услови и начин плаћања
Члан 4.
Плаћање уговорене цене ће се извршити на следећи начин:
1. Авансно, у висини од___ % од укупне уговорене цене без ПДВ-а, односно _______________
динара, уз достављање следеће документације:
 предрачуна у износу аванса;
 банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања.
2.Остатак износа по основу оверених привремених месечних ситуација сачињених на основу
грађевинске књиге изведених радова и цена из усвојене понуде бр. ________од _________
(уписује наручилац) и потписаним од стране стручног надзора, у року од 45 (четрдесетпет) дана
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од дана пријема оверене ситуације од стране стручног надзора. Комплетну документацију
неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за
уграђени материјал, рачуне и другу документацију извођач доставља стручном надзору који ту
документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна. У супротном неће се извршити
плаћање тих позиција, што извођач признаје без права приговора.
Плаћање се врши уплатом на текући рачун извођача радова.
Рок за завршетак радова
Члан 5.
Извођач се обавезује да радове из члана 2. овог уговора изведе у року од
___календарских дана, од дана увођења у посао.
Дан увођења у посао биће констатован у грађевинском дневнику. Рок за почетак извођења
радова је најдуже два дана од дана пријема писменог налога или налога путем електронске
поште од стране надзорног органа или наручиоца.
Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.
Ако постоји оправдана сумња да ће радови бити изведени у уговореном року, Наручилац
има право да затражи од Извођача радова да предузме потребне мере којима се обезбеђује
одговарајуће убрзање радова и њихово усклађивање са уговореним планом грађења.
Члан 6.
Извођач радова има право да захтева продужење рока за извођење радова у случају у
коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да изводи
радове.
Као разлози због којих се, у смислу става 1. овог члана, може захтевати продужење
рокова, сматрају се нарочито:
1) природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за
годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);
2) мере предвиђене актима надлежних органа;
3) услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком
документацијом;
4) закашњење увођења Извођача радова у посао;
5) непредвиђени радови за које Извођач радова приликом извођења радова није знао
нити је могао знати да се морују извести.
Наручилац одлучује да ли ће и за колико продужити рок за завршетак радова у року од 8
дана од дана када је Извођач радова затражио од Наручиоца да одлучи о продужењу рока за
завршетак радова. Уколико Извођач радова пропусти да достави благовремено упозорење о
кашњењу или не сарађује у смислу решавања овог кашњења, кашњење изазавано овим
пропустом се неће разматрати приликом одређивања новог рока за завршетак радова.
Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач радова писмено подноси
Наручиоцу у року од једног дана од сазнања за околност, а најкасније 10 (десет) дана пре истека
коначног рока за завршетак радова.
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Уговорени рок је продужен када уговорне стране у писаној форми о томе постигну
писмени споразум и закључе анекс уговора.
У случају да Извођач радова не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад
више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.
Ако Извођач радова падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење
уговореног рока због околности које су настале у време доцње.
Уговорна казна
Члан 7.
Уколико Извођач радова не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати
Наручиоцу радова уговорну казну у висини 0,1% (0,1 проценатa) од укупно уговорене вредности
без ПДВ-а за сваки дан закашњења. Уколико је укупан износ обрачунат по овом основу већи од
5% од Укупне уговорене цене без ПДВ-а, Наручилац може једнострано раскинути Уговор.
Наплату уговорне казне Наручилац радова ће извршити, без претходног пристанка
Извођача радова, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.
Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео
какву штету, може захтевати од Извођача радова и потпуну накнаду штете, независно од
уговорене казне и заједно са њом.
Обавезе извођача
Члан 8.
Извођач радова се обавезује да радове изведе у складу са важећим техничким прописима,
документацијом и овим уговором као и да исте по завршетку преда Наручиоцу радова, као и:
 да пре почетка радова Наручиоцу радова достави решење о именовању одговорног
Извођача радова.










да се строго придржава мера заштите на раду;
да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоцa радова да је завршио радове и да је
спреман за њихову примопредају;
да изводи радове према документацији у складу са прописима, стандардима, техничким
нормативима и нормама квалитета које важе за поједине врсте радова, инсталацију и
опреме;
да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног
материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;
да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење
складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац радова ослобађа свих
одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити
животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до
предаје радова Наручиоцу радова;
да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије;
да на градилишту обезбеди уговор о грађењу, решење о одређивању одговорног извођача
радова на градилишту документацију на основу које се објекат гради;
да омогући вршење стручног надзора на објекту;
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да омогући сталан и несметан приступ Грађевинском дневнику на захтев Стручног
надзора или Наручиоца;
да омогући наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и квалитета
употребљеног материјала;
да поступа у складу са Законом о управљању отпадом;
да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца радова датим на
основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом
трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног
или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова
када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;
да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права
на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену
динамику;
да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде
неправилности и недостаци;
да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању
недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5
дана.
Обавезе наручиоца
Члан 9.

Наручилац радова ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних
обавеза Извођача радова.
Наручилац радова се обавезује да уведе Извођача радова у посао.
Наручилац се обавезује да Извођачу преда техничку документацију, као и да му обезбеди
несметан прилаз градилишту у року од 7 дана од дана потписивања уговора.
Наручилац радова се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни
обрачун изведених радова са стручним надзором и Извођачем радова.
Финансијско обезбеђење
Члан 10.
Извођач радова се обавезује да Наручиоцу преда банкарску гаранцију за повраћај
авансног плаћања најкасније 7 дана од дана закључења уговора, која ће бити са клаузулама:
безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се
у висини аванса, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак
радова, у корист Наручиоца.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност
банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања мора се продужити.
Извођач радова се обавезује да Наручиоцу преда банкарску гаранцију за добро извршење
посла најкасније 7 дана од дана закључења уговора, која ће бити са клаузулама: безусловна и
платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини не
мањој од 10% од укупне вредности уговора, са роком важности који је 30 дана дужи од
уговореног рока за завршетак радова, у корист Наручиоца. Ако се за време трајања уговора
промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење
посла мора се продужити.
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да
понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
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Приликом примопредаје радова, Извођач радова се обавезује да Наручиоцу преда
банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама:
безусловна и платива на први позив, у висини не мањој од 5% од укупне вредности уговора, у
корист Наручиоца, са роком важности банкарске гаранције 5 дана дужим од гарантног рока.
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у
случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања недостатака који би могли умањити
могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.
Осигурање
Члан 11.
Извођач радова је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајних
ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави наручиоцу полису
осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова.
Извођач радова је такође дужан да достави наручиоцу полису осигурања од одговорности
за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са
роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим законским прописима.
Уколико се рок за извођење радова продужи, извођач радова је дужан да достави, пре
истека уговореног рока, полисе осигурања из става 1. и 2. овог члана, са новим периодом
осигурања.
Гаранција за изведене радове и гарантни рок
Члан 12.
Извођач радова гарантује да су изведени радови у време примопредаје у складу са
уговором, прописима и правилима струке и да немају мана које онемогућавају или умањују
њихову.
Гарантни рок за квалитет изведених радовa износи _____ месеца и рачуна се од датума
примопредаје радова.
Извођач радова је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се покажу у току
гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у
погледу квалитета радова и материјала у року од 5 дана од пријема писаног захтева од стране
Наручиоца.
Независно од права из гаранције, Наручилац радова има право да од извођача радова
захтева накнаду штете која је настала као последица неквалитетно изведених радова или уградње
материјала неодговарајућег квалитета.
Вишкови и мањкови радова
Члан 13.
За свако одступање од уговорених радова, Извођач радова је дужан да о томе обавести
Наручиоца и да тражи писмену сагласност за та одступања.
Извођач радова не може захтевати повећање уговорене цене за радове које је извршио без
сагласности Наручиоца.
Вишкови или мањкови радова за чије извођење је Наручилац дао сагласност, обрачунавају
се и плаћају по уговореним фиксним јединичним ценама и стварним количинама изведених
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радова, а у складу са Посебним узансама о грађењу („Сл. Лист СФРЈ“ бр. 18/77 у даљем тексту:
Узансе).
Хитни непредвиђени радови
Члан 14.
Хитни непредвиђени радови (према члану 634. Закона о облигационим односима) су они
радови чије је предузимање било нужно због осигурања стабилности објекта или ради
спречевања настанка штете, а изазвани су неочекиваном тежом природом земљишта,
неочекиваном појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајем.
Хитни непредвиђене радове Извођач радова може да изведе и без претходне сагласности
наручиоца, ако због њихове хитности није био у могућности да прибави ту сагласност.
Извођач радова је дужан без одлагања обавестити Наручиоца о разлозима за извођење
хитних непредвиђених радова и о предузетим мерама.
Извођач радова има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове који су
морали бити обављени.
Наручилац може раскинути овај уговор ако би услед хитних непредвиђених радова
уговорена цена морала бити повећана за 5,0%, и више, о чему је дужан без одлагања обавестити
Извођача радова.
У случају раскида уговора Наручилац је дужан исплатити Извођачу радова одговарајући
део цене за већ извршене радове, као и правичну накнаду за учињене неопходне трошкове.
Непредвиђени радови
Члан 15.
Непредвиђени радови према члану 9. Посебних Узанси о грађењу („Сл. Лист СФРЈ“ бр.
18/77 у даљем тексту: Узансе) су они радови који нису уговорени, ни предвиђени пројектом, али
су се јавили као последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег
извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности. У ове радове не спадају
радови дефинисани чланом 10. и 11. овог уговора.
Непредвиђене радове Извођач радова не може да изведе без претходне сагласности
наручиоца.
Извођач радова је дужан без одлагања обавестити Наручиоца о разлозима за извођење
непредвиђених радова.
Извођач радова има право на правичну накнаду за непредвиђене радове који су морали
бити обављени.
Наручилац може раскинути овај уговор ако би услед непредвиђених радова уговорена
цена морала бити повећана за 5,0%, и више, о чему је дужан без одлагања обавестити Извођача
радова.
У случају раскида уговора Наручилац је дужан исплатити Извођачу радова одговарајући
део цене за већ извршене радове, као и правичну накнаду за учињене неопходне трошкове.
Примопредаја изведених радова
Члан 16.
Извођач радова о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор,
а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.
Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 7 (седам) дана од
завршетка радова.
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Комисију за примопредају радова чине по један представник наручиоца, стручног надзора
и извођача.
Комисија сачињава записник о примопредаји.
Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом
преузимања и предаје радова, Извођач радова мора да отклони без одлагања. Уколико те
недостатке Извођач радова не почне да отклања у року од 3 (три) дана и ако их не отклони у
разумно утврђеном року, Наручилац има право да те недостатке отклони преко другог лица на
терет Извођача радова.
Евентуално уступање отклањања недостатака другом лицу, Наручилац ће учинити по
тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.
Примопредају радова обезбедиће Наручилац у законски предвиђеном року.
Наручилац ће у моменту у примопредаје радова од стране Извођача радова примити на
коришћење изведене радове.
Раскид Уговора
Члан 17.
Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико је Извођач радова
пропустио да почне радове у року из члана 5. став 2. овог уговора или задржава напредовање
радова, након истека 3 (три ) дана од дана добијања писаног упозорења наручиоца.
Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико извршени радови
не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди
Извођача радова, а Извођач радова није поступио по примедбама стручног надзора или из
неоправданих разлога прекине са извођењем радова.
Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор у случају да Извођач није
омогућио несметан приступ Грађевинском дневнику на захтев стручног надзора и Наручиоца.
Наручилац може једнострано раскинути уговор уколико Извођач ангажује лице као
подизвођача које није наведено у понуди у уговору о јавној набавци, у складу са чланом 170. став
1. тачка 4. ЗЈН.
Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било
предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада стварно изведеним
радовима и њиховој вредности у складу са Уговором.
Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се
другој уговорној страни.
Сходна примена других прописа
Члан 18.
На питања која овим уговором нису посебно утврђена, примењују се одговарајуће одредбе
закона којим се уређује планирање и изградња и закона којим се уређују облигациони односи.
Саставни део уговора
Члан 19.
Саставни делови овог Уговора су:
- понуда понуђача бр. _______ од _____ 2019. године (број уписује наручилац);
- предмер радова;
- конкурсна документација ЈН ВВ бр.8/19.
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Решавање спорова
Члан 20.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума
не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Ужицу.
Број примерака уговора
Члан 21.
Овај уговор сачињен је у 6 (шест) једнаких примерака, од којих 4 (четири) за наручиоца и
2 (два) за Извођача радова.
Ступање на снагу
Члан 22.
Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране а ступа на снагу
даном предаје Наручиоцу банкарске гаранције за добро извршење посла од стране Извођача
радова.

ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА

ЗА НАРУЧИОЦА

МП.

МП.
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
На основу члана 26. став 2. Закона, __________________________________,
(назив понуђача)

дајем следећу

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да сам понуду у
поступку јавне набавке - Реконструкција и опремање објекта Регионалног
иновационог стартап центра Прибој, ЈН ВВ бр. 8/19, поднео независно, без договора
са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној
понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту
конкуренције.
.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.
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XI ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
На основу члана 88. став 1. Закона, _____________________________________________
(назив понуђача)

као понуђач, доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како
следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА
ПОНУДЕ

Датум:

Потпис понуђача

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни
наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или
модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове
прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих
трошкова у својој понуди.
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XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75.
СТ. 1. ТАЧ. 1-4. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број
124/12, 14/15 и 68/15), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник понуђача _______________________________, дајем следећу
(назив понуђача)

ИЗЈАВУ
Понуђач __________________________, са седиштем у _____________________,
(назив понуђача)

испуњава обавезне услове дефинисане конкурсном документацијом у поступку јавне
набавке - Реконструкција и опремање објекта Регионалног иновационог стартап
центра Прибој, ЈН ВВ бр. 8/19, односно услове наведене у члану 75. ст. 1. Закона о
јавним набавкама, и то:
1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан је у одговарајући
регистар;
2. Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривична дела примања или давања мита и
кривичног дела преваре;
3. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

Датум

Потпис овлашћеног лица
понуђача

_________________

________________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.
Овај образац попуњен и потписан доставља се уз понуду.
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XIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ
ЧЛАНА 75. СТ. 1. ТАЧ. 1-4. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“,
број 124/12, 14/15 и 68/15), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник подизвођача __________________________________________, дајем следећу
(назив подизвођача)

ИЗЈАВУ
Подизвођач ______________________________, са седиштем у ______________,
(назив понуђача)

испуњава обавезне услове дефинисане конкурсном документацијом у поступку јавне
набавке - Реконструкција и опремање објекта Регионалног иновационог стартап
центра Прибој, ЈН ВВ бр. 8/19, односно услове наведене у члану 75. ст. 1. Закона о
јавним набавкама, и то:
1. Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан је у одговарајући
регистар;
2. Подизвођач и његов законски зуаступник није осуђиван за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривична дела примања или давања
мита и кривичног дела преваре;
3. Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

Потпис овлашћеног лица
подизвођача
Датум
_________________

________________________

Напомена: Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача .
Овај образац попуњен, потписан доставља се уз понуду.
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XIV ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА
Назив понуђача:
Седиште понуђача:
Матични број:
ПИБ:
Поступајући по одредби члана 75. став 2. Закона, _______________________________,
(назив понуђача)

као овлашћено лице понуђача (или као законски заступник понуђача), дајем следећу
ИЗЈАВУ
Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да је понуђач
_______________________________________ при састављању понуде за јавну набавку
назив понуђача

Реконструкција и опремање објекта Регионалног иновационог стартап центра
Прибој, ЈН ВВ бр. 8/19, поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и
потврђујем да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде.

Датум:

Потпис понуђача

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.
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XV ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ
Назив понуђача:
Седиште понуђача:
Матични број:
ПИБ:

Редни бр.

У вези са чланом 76. став 2. Закона , ________________________, изјављујем да
сам у претходном периоду од ________година, реализовао или учествовао у
реализацији уговора, чија листа је наведена у следећој табели:

Назив уговора
(навести назив објекта,
врсту изведених радова)

Година
завршетка
реализације
уговора

Збир вредности реализованих уговора:

Датум:

Наручилац

Вредност
(динара без ПДВ-а)

________________ динара без ПДВ-а.

Овлашћено лице понуђача

Напомена: Овај образац потписује Понуђач, односнo уколико понуђачи подносе
заједничку понуду, понуду потписује члан групе понуђача који је Споразумом овлашћен
да поднесе понуду, а понуду могу да потпишу сви понуђачи из групе понуђача.
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XVI ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА
Назив наручиоца:
Седиште наручиоца:
Матични број:
ПИБ:
На основу члана 76.став 2. Закона о јавним набавкама наручилац издаје:
ПОТВРДУ
Да је
понуђач____________________________________________________________________
(назив,седиште извођача радова/понуђача)

за потребе наручиоца _______________________________________________________,
квалитетно и у уговореном року извршио следеће радове:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________,
(навести врсту радова),
у вредности од ______________________________________________ динара без ПДВ-а,
(словима: __________________________________________________ динара без ПДВа), а на основу уговора број ____________________од _____ . _____. _________. године.
Датум почетка радова:________________________
Датум завршетка радова:________________________
Навести у ком облику је изводио радове: _________________(извођач, подизвођач, члан
групе)
Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и за друге сврхе се
не може употребити.
Контакт лице
_________________.
Датум:

наручиоца:

______________________________,

телефон:

Потпис овлашћеног лица

Напомена: Свака злоупотреба и нетачни подаци у овој потврди могу произвести
материјалну и кривичну одговорност.
Ова потврда сe доставља уз понуду.
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XVII

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ
Понуђач ________________________________________, даје следећу
(назив понуђача)
ИЗЈАВУ
О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ

Понуђач __________________________________________________, са седиштем
у ____________________________, по пријави коју је поднео Наручиоцу и обавештењу
Наручиоца, дана _________________. године, обишао је локацију на коју се предмет
јавне набавке односи , детаљно је прегледао и добио све неопходне информације
потребне за припрему понуде. Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима и
да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени ни
обиму услуге.

Датум:

Потпис

За Наручиоца: _______________________
(п о т п и с)

Напомена: Обилазак локације је додатни услов који морају да испуне понуђачи како би
понуда била прихватљива. Образац потписује овлашћени представник понуђача
односно овлашћени члан групе понуђача и предтставник Наручиоца.
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Реконструкција простора за потребе Регионалног иновационог стартап центра
Трг ФАП-а 2, Прибој, к.п. 1851/5 КО Прибој
1. АРХИТЕКТОНСКО - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
Опис радова
01.00.

ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ
Напомена:
1) У јединичне цене демонтаже и рушења
урачунати и изношење шута из објекта, утовар у
камионе, транспорт до депоније и истовар уз
грубо планирање.
2) Предмером се претпоставља удаљеност
депоније до 10 км.
3) У јединичне цене урачунати сва потребна
подупирања и осигурања конструкције да се
несметано и безбедно могу изводити радови.
4) Саставни део Предмера и предрачуна
радова су описи дати уз Технички опис уз
архитектонско грађевинске радове, као и
Технички опис уз конструкцију и статички
прорачун.

01.01.

Рушење степеништа од армираног бетона у
објекту. Рушење степеница извести пажљиво.
У цену улази и помоћна с кела, с ечење
арматуре итд. Шут прикупити, изнети, утоварити
н а ка м ио н и о дв е с т и н а г р а дс ку д е п о н и ј у.
Обрачун по м³.
=2,50
укупно Пос 01.01.

01.02.

Јед. Количина
мере
А

м³

2.50

м²

3.00

Рушење постојећих зидова са
надвратницима. У просторији
новопројектоване сервер сале није довршено
рушење постојећих зидова, па их је потребно
порушити у потпуности. Зидови су од опеке и
малтерисани.
Обрачун
по м².
зид d=12cm
=3,00
укупно Пос 01.02.

Јединична
цена (дин)

Цена (дин)

Б

АxБ

Реконструкција простора за потребе Регионалног иновационог стартап центра
Трг ФАП-а 2, Прибој, к.п. 1851/5 КО Прибој
1. АРХИТЕКТОНСКО - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
Опис радова

01.03.

Демонтажа унутрашњих алуминијумских
врата са довратником, первајзима, прагом,
надвратницима и осталим елементима.
Демонтиране елементе врата очистити,
спарити, обележити по врстама и депоновати
на место које одреди инвеститор а преостали
материјал - шут одвести на градску депонију.
Обрачун по комаду.
Димензије врата 210x210cm
укупно Пос 01.03.

01.04.

ком.

1.00

ком.

1.00

m³

0.50

Демонтажа металне алуминијумске преграде
која се налази на месту прозорског отвора у
новопројектованој сервер сали. Демонтиране
елементе очистити, и депоновати на место које
одреди инвеститор а преостали материјал - шут
одвести на градску депонију.
Обрачун по комаду.
Димензије преграде 140x80cm
укупно Пос 01.04.

01.05.

Јед. Количина
мере
А

Пробијање конструктивног зида од
армираног бетона за израду отвора врата.
Пажљиво рушити делове зида, да се не
растресе зидна маса. Шут прикупити, изнети,
утоварити на камион и одвести на градску
депонију. У цену улази и подупирање. Обрачун
по m3 зида.

=0,80*2,10*0,30
укупно Пос 01.05.
УКУПНО ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ

Јединична
цена (дин)

Цена (дин)

Б

АxБ

Реконструкција простора за потребе Регионалног иновационог стартап центра
Трг ФАП-а 2, Прибој, к.п. 1851/5 КО Прибој
1. АРХИТЕКТОНСКО - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
Опис радова

02.00.

ЗИДАРСКИ РАДОВИ

02.01.

Зидање зидова дебљине 15cm и 30cm,
сипорекс термо изолационим блоковима
спајани грађевинским лепком по систему блок
везе. Пре зидања блокове добро очистити и
поквасити водом да малтер не прегори. Везу
између носећих и преградних зидова остварити
остављањем шморцева по вертикали или
помоћу алуминијумских клинова. Зидање
извести по упутству произвођача. У цену улазе
и надвратници, серклажи, арматура, оплата и
подупирачи. Обрачун по м²

Јед. Количина
мере
А

Дебљине 15cm
=41,48+8,89+18,76+35,04+15,56+11,76+9,82+9,0
0+15,66+6,89+12,80+22,13+41,34+3,80+8,51+1,0
4
Дебљине 30cm
=4,41+24,10+3,99
02.02.

м²

262.48

м²

32.50

м²

377.41

Малтерисање новопројектованих зидова
продужним малтером у два слоја. Пре
малтерисања површине очистити и испрскати
млеком. Први слој, грунт, радити продужним
малтером дебљине слоја 2cm од просејаног
шљунка, "јединице" и креча. Малтер стално
мешати да се кречно млеко не издвоји. Малтер
нанети преко поквашене подлоге и нарезати
ради бољег прихватања другог слоја. Други слој
справити са ситним и чистим песком, без
примеса муља и органских материја.
Пердашити уз квашење и глачање малим
пердашкама. Омалтерисане површине морају
бити равне, без прелома и таласа, а ивице
оштре и праве. Малтер квасити да не дође до
брзог сушења и "прегоревања". Обрачун по м²
површине.
=71,03+18,18+32,15+30,15+12,76+12,76+11,36+1
8,34+15,08+40,54+8,68+25,16+31,32+17,02+30,8
0+2,08
укупно Пос 02.02.

Јединична
цена (дин)

Цена (дин)

Б

АxБ

Реконструкција простора за потребе Регионалног иновационог стартап центра
Трг ФАП-а 2, Прибој, к.п. 1851/5 КО Прибој
1. АРХИТЕКТОНСКО - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
Опис радова

02.03.

Малтерисање постојећих зидова продужним
малтером у два слоја. Пре малтерисања
површине очистити и испрскати млеком. Први
слој, грунт, радити продужним малтером
дебљине слоја 2cm од просејаног шљунка,
"јединице" и креча. Малтер стално мешати да
се кречно млеко не издвоји. Малтер нанети
преко поквашене подлоге и нарезати ради
бољег прихватања другог слоја. Други слој
справити са ситним и чистим песком, без
примеса муља и органских материја.
Пердашити уз квашење и глачање малим
пердашкама. Омалтерисане површине морају
бити равне, без прелома и таласа, а ивице
оштре и праве. Малтер квасити да не дође до
брзог сушења и "прегоревања". Обрачун по м²
површине.
=24,77+53,04+39,00+25,28+29,28+18,20+28,92+1
9,00+22,28
укупно Пос 02.03.

02.04.

м²

259.77

м²

518.14

м²

153.15

Израда цементне кошуљице на подовима.
Извести на свим подовима цементни естрих
д=4-6см од цементног малтера р=1:3 са
пердашењем као подлогу за под. Естрих
рабицирати Фибрин влакнима постављеном
у средини слоја. Цементну кошуљицу
извести потпуно хоризонтално без икаквих
одступања и на сваких 30м оставити
дилатацију да неби пуцала.
Обрачун по м² стварно изведене површине.
=518,14
укупно Пос 02.05.

02.05.

Јед. Количина
мере
А

Израда цементне кошуљице на спољном
платоу. Извести на свим подовима цементни
естрих д=8 cm од цементног малтера р=1:3 са
пердашењем као подлогу за под. Естрих
рабицирати Фибрин влакнима постављеном
у средини слоја. Цементну кошуљицу
извести потпуно хоризонтално без икаквих
одступања и на сваких 30м оставити
дилатацију да неби пуцала.
Обрачун по м² стварно изведене површине.

=153,15
укупно Пос 02.05.
УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ :

Јединична
цена (дин)

Цена (дин)

Б

АxБ

Реконструкција простора за потребе Регионалног иновационог стартап центра
Трг ФАП-а 2, Прибој, к.п. 1851/5 КО Прибој
1. АРХИТЕКТОНСКО - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
Опис радова

03.00.

Јед. Количина
мере
А

ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
Општи опис:
Извођач прилаже атесте за све уграђене
материјале и даје гаранције за исправност и
трајност изведених изолација, у временском
периоду одређеном важаћим прописима.

03.01.

Хидроизолација санитарних просторија,
кухиње и трпезарије. Набавка материјала и
израда хидроизолације двослојном
полимерцементном хидроизолацијом (типа као
Mapelastic - Mapei или еквивалентно) у
санитарним групама, кухиње и трпезарије. Све
спојеве зид-под и зид-зид обрадити еластичном
гумираном полиестерском траком (типа
Mapeband или еквивалентно), продоре
обрадити гумираним полистиренским
манжетнама (типа Mapeband манжетна или
еквивалентно). На комплетну површину нанети
слој високо еластичног цементно-полимерног
малтера у који се утискује мрежица од
стаклених влакана.
Обрачун по м2 хоризонталне пројекције за
подове, у цену урачунати подизање уза зид.
=5,89+24,15+4,94+9,40+7,64+11,22
укупно Пос 03.01.

03.02.

м²

63.24

м²

363.63

Хидроизолација подова на тлу. Набавка
материјала и израда хидроизолације
двослојном полимерцементном
хидроизолацијом (типа као Mapelastic - Mapei
или еквивалентно) у просторијама које се
налазе на земљаном тлу. Све спојеве зид-под и
зид-зид обрадити еластичном гумираном
полиестерском траком (типа Mapeband или
еквивалентно), продоре обрадити гумираним
полистиренским манжетнама (типа Mapeband
манжетна или еквивалентно). На комплетну
површину нанети слој високо еластичног
цементно-полимерног малтера у који се утискује
мрежица од стаклених влакана.
Обрачун по м2 хоризонталне пројекције за
подове, у цену урачунати подизање уза зид.
=101,54+11,95+51,09+32,41+13,49+153,15
укупно Пос 03.02.

Јединична
цена (дин)

Цена (дин)

Б

АxБ

Реконструкција простора за потребе Регионалног иновационог стартап центра
Трг ФАП-а 2, Прибој, к.п. 1851/5 КО Прибој
1. АРХИТЕКТОНСКО - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
Опис радова

03.03.

Звучна изолација подова. Набавка транспот и
уградња звучне изолације на подовима спрата и
новопројектоване галерије од експандираног
полистирена д=3цм, 40кг/м2. Формирати
пливајући под, са повијањем звучне изолације
уз зидове у висини цементне кошуљице. Радове
извести у свему према детаљима и техничким
условима за извођење пливајућих подова из
елабората грађевинске физике. У цену
урачунати и подизање уз зидове.
Обрачун по м2 хоризонталне пројекције.
=505,14-195,14
укупно Пос 03.03.

03.04.

Јед. Количина
мере
А

м²

310.00

м²

210.48

Термоизолација подова на тлу. Набавка
материјала, транспорт и постављање
хоризонталне термоизолације по поду
приземља према пројекту, дебљине 5цм.
Испуна од плоча тврдопресоване камене вуне
Isover Floor или слично притисне чврстоће
25kPa са PE фолијом.
Обрачун
по м2, комплет изведене позиције.

=101,54+11,95+51,09+32,41+13,49
укупно Пос 03.04.
УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ:

Јединична
цена (дин)

Цена (дин)

Б

АxБ

Реконструкција простора за потребе Регионалног иновационог стартап центра
Трг ФАП-а 2, Прибој, к.п. 1851/5 КО Прибој
1. АРХИТЕКТОНСКО - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
Опис радова

04.00.

Јед. Количина
мере
А

СТОЛАРСКИ РАДОВИ

Напомена:

- Све позиције обрађене у столарским
радовима радити у свему према шемама
детаљима и овереним радионичким цртежима.
- Израда радионичке документације је обавеза
извођача, оверава је пројектант или надзорни
орган. Након овере, за веће серије, извођач је
дужан да уради прототип или узорке делова
елемената.
- Завршна обрада је према појединачном опису
и усвојеним узорцима завршних обрада.
- Оков се уграђује на основу усвојених узорака.
Сва столарија мора бити атестирана. Мере
узети на лицу места. Отварање према приказу у
основама.
04.01.

04.02.

Набавка и уградња, jеднокрилна унутрашња
пуна врата која се састоје од:
Крило дебљине 50 мм сачињено од: сендвич
панел са саћастом испуном у дрвеном раму,
обложен панелом МДФ - медиjапан дебљине 5
мм , покривен слојем ХПЛ пластичног ламината
дебљине 0,9 мм, у боји по избору пројектанта.
Вертикалне ивице крила су заштићене
алуминијумским профилом.
Шток је од профилисаног, челичног,
топлоцинкованог лима дебљине 1.5mm,
фабрички бојеног по избору пројектанта.
Измећу крила и штока поставља се дихтунг
профил од неопренске гуме.
Врата опремити адекватним оковом, шаркама
носивости до 80kg, цилиндар бравом са три
кључа и одбојником. Позиција обухвата сав
потребан материјал за уградњу, комплетан оков
и све пратеће елементе потребне да би била
потпуно исправна и употрeбљива. Произвођач
је дужан да дефинише начин уградње
радионичким цртежима на које је обавезан да
добије сагласност наручиоца и пројектанта.
Обрачун по комаду уграђених, и финално
обрађених врата.
Позиција 1
једнокрилна врата
зидарска мера 90/210 cm

ком

6

Позиција 2
једнокрилна врата
зидарска мера 80/210 cm

ком

3

Израда и постављање борових газишта и
чела степеништа. Газишта и чела израдити од
првокласне и суве боровине. Дебљина газишта
је 42mm, а чела 22mm. Газишта и чела спојити
на перо и жљеб, према датом пројекту и
детаљима. Обрачун по м1 газишта.

=25*3,5
укупно Пос 04.02.
УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ:

м¹

87.50

Јединична
цена (дин)

Цена (дин)

Б

АxБ

Реконструкција простора за потребе Регионалног иновационог стартап центра
Трг ФАП-а 2, Прибој, к.п. 1851/5 КО Прибој
1. АРХИТЕКТОНСКО - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
Опис радова

05.00.

АЛУМИНАРИЈА И БРАВАРСКИ РАДОВИ

05.01.

Унутрашња застакљена врата израђенa у
систему алуминијумских профила "ALUMIL
S77"или одговарајућих, без термо прекида.
Пластификација је у белој боји.
Застакљивање се врши ламинираним стаклом
д=3.3.1. Врата снабдети механизмом за
самозатварaње. Позиција обухвата сав
потребан материјал за уградњу, комплетан
оков, дихтунге и све пратеће елементе
потребне да би била потпуно исправна и
употрeбљива. Уградња свих елемената
система мора бити у складу са препорукама и
типским детаљима произвођача а према
извођачким детаљима који морају бити
одобрени од стране пројектанта или надзора.
Отварање према шеми.
Обрачун по комаду уграђених и финално
обрађених позиција.
Позиција 3 - двокрилна врата
зидарска мера 200/210+50 cm
Позиција 4 - двокрилна врата
зидарска мера 210/210 cm

05.02.

Јед. Количина
мере
А

ком

1

ком

2

ком

2

Унутрашња застакљена алуминијумска
преграда израђенa у систему
алуминијумских профила "ALUMIL S77"или
одговарајућих, без термо прекида.
Пластификација је у белој боји.
Застакљивање се врши ламинираним стаклом
д=3.3.1.
Позиција обухвата сав потребан материјал за
уградњу, комплетан оков, дихтунге и све
пратеће елементе потребне да би била потпуно
исправна и употрeбљива.
Уградња свих елемената система мора бити у
складу са препорукама и типским детаљима
произвођача а према извођачким детаљима
који морају бити одобрени од стране
пројектанта или надзора.
Отварање према шеми.
Обрачун по комаду уграђених и финално
обрађених позиција.
Позиција 5 - застакљена преграда
зидарска мера 344/210

Јединична
цена (дин)

Цена (дин)

Б

АxБ

Реконструкција простора за потребе Регионалног иновационог стартап центра
Трг ФАП-а 2, Прибој, к.п. 1851/5 КО Прибој
1. АРХИТЕКТОНСКО - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
Опис радова

05.03.

Јед. Количина
мере
А

Унутрашња застакљена алуминијумска
преграда са вратима израђенa у систему
алуминијумских профила "ALUMIL S77"или
одговарајућих, без термо прекида.
Пластификација је у белој боји. Врата снабдети
механизмом за самозатварaње. Застакљивање
се врши ламинираним стаклом д=3.3.1.
Позиција обухвата сав потребан материјал за
уградњу, комплетан оков, дихтунге и све
пратеће елементе потребне да би била потпуно
исправна и употрeбљива.
Уградња свих елемената система мора бити у
складу са препорукама и типским детаљима
произвођача а према извођачким детаљима
који морају бити одобрени од стране
пројектанта или надзора. Отварање према
шеми. Обрачун по комаду уграђених и финално
обрађених позиција.
Позиција 6 - преграда са двокрилним вратима
ком
зидарска мера 595/210
Позиција 7 - преграда са једнокрилним вратима

1

ком

1

зидарска мера 557/225

Јединична
цена (дин)

Цена (дин)

Б

АxБ

Реконструкција простора за потребе Регионалног иновационог стартап центра
Трг ФАП-а 2, Прибој, к.п. 1851/5 КО Прибој
1. АРХИТЕКТОНСКО - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
Опис радова

05.02.

Јед. Количина
мере
А

Набавка материјала, израда и уградња
унутрашњих монтажних преграда у
санитарним чворовима.
Унутрашња, монтажна санитарна преграда типа
"SOEMA - GALLERIA" или одговарајуће. Висина
кабине од пода до врха је 210cм, док су висине
панела и врата 190cm одигнуте од пода за
20cm.
Кабине код овог модела су израђене од 14мм
дебелог стратификованог HPL ламината
(високо, пресовани компакт панел) са
углачаним крајевима и заобљеним ивицама.
Кабине су опремљене самозатварајућим
вратима и бравом од нерђајућег челика са
индикатором заузетости као и уређајем за
отварање у случају нужде.
Склапају се помоћу шина и профила од
елоксираног алуминијума (легура Т 60/60) на
чијем ободу се налазе лајсне и шарке.
Самозатварајуће шарке су подесиве
опремљене пластичним делом против гребања
и амортизером удара.
Свака појединачна кабина је фиксирана за под
ножицом подесивом по висини покривеном
цилиндричном пластичном оплатом. На горњем
делу кабине се налази алуминијумски профил
који повезује панел
Позиција се уграђује поступком суве монтаже на
готово обрађен под и зид
Позиција се уграђује поступком суве монтаже на
готово обрађен под и зид
Димензије преграде према шеми. Завршна боја
по избору пројектанта.
Произвођач мора дефинисати начин уградње
радионичким цртежима, на које је дужан да
добије сагласност наручиоца и пројектанта.
Обрачун по комаду уграђених и финално
обрађених позиција.
преграда са вратима - Позиција 8
производна мера 92/210 цм
преграда са вратима - Позиција 9
производна мера 125/210 цм
преграда- Позиција 10
производна мера 146/210 цм

ком

3

ком

1

ком

2

Јединична
цена (дин)

Цена (дин)

Б

АxБ

Реконструкција простора за потребе Регионалног иновационог стартап центра
Трг ФАП-а 2, Прибој, к.п. 1851/5 КО Прибој
1. АРХИТЕКТОНСКО - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
Опис радова

05.03.

Алуминијумски пластифицирани прозор са
жалузином профила "ALUMIL S77"или
одговарајућих, без термо прекида.
Пластификација је у белој боји.
Застакљивање се врши ламинираним стаклом
д=3.3.1. Врата снабдети механизмом за
самозатварaње. Позиција обухвата сав
потребан материјал за уградњу, комплетан
оков, дихтунге и све пратеће елементе
потребне да би прозор био потпуно исправан и
употрeбљив. Уградња свих елемената система
мора бити у складу са препорукама и типским
детаљима произвођача а према извођачким
детаљима који морају бити одобрени од стране
пројектанта или надзора.
Отварање према шеми.
Обрачун по комаду уграђених и финално
обрађених позиција.
Позиција I - двокрилни прозор
зидарска мера 140/80 cm

05.04.

ком

1

kg
kg
kg
kg
kg

130
130
45
45
45

kg

15

Израда и постављање ограде спољног
степеништа од челичних профила и
влахова. Ограду израдити и уградити по
детаљима и упутству пројектанта. Спојеве и
варове идеално израдити, очистити и обрусти.
Пре уградње ограду очистити од корозије и
прашине, брусити и опајати. Нанети
импрегнацију, основну боју и поставити ограду.
Након уградње поправити основну боју,
предкитовати и брусити и обојити два пута.
Обрачун по kg ограде.
Позиција 11 - 1293/70cm
Позиција 11' - 1293/70cm
Позиција 12 - 412/70cm
Позиција 13 - 497/70cm
Позиција 14 - 378/70cm

05.05.

Јед. Количина
мере
А

Израда и постављање рукохвата
унутрашњег степеништа од челичних
профила и влахова. Рукохват израдити и
уградити по детаљима и упутству пројектанта.
Спојеве и варове идеално израдити, очистити и
обрусти. Пре уградње ограду очистити од
корозије и прашине, брусити и опајати. Нанети
импрегнацију, основну боју и поставити
рукохват. Након уградње поправити основну
боју, предкитовати и брусити и обојити два пута.
Обрачун по kg рукохвата.

Позиција 15 - 368cm
УКУПНО АЛУМИНАРИЈА И БРАВАРСКИ РАДОВИ:

Јединична
цена (дин)

Цена (дин)

Б

АxБ

Реконструкција простора за потребе Регионалног иновационог стартап центра
Трг ФАП-а 2, Прибој, к.п. 1851/5 КО Прибој
1. АРХИТЕКТОНСКО - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
Опис радова

06.00.

ЛИМАРСКИ РАДОВИ

06.01.

Израда розетне челичним поцинкованим
пластифицираним лимом, развијене ширине
(РШ) до 20 cm, дебљине 0,60mm. Розетне
причврстити за ограду и поставити пластичне
типлове и причврстити поцинкованим
холшрафовима. Преко главе холшрафа
поставити "машницу" и залемити. Испод лима
поставити слој тер папира, који улази у цену
Обрачун по м1 розетне.
=15,45+19,90
укупно Пос 06.01.

06.02.

Јед. Количина
мере
А

м¹

35.35

м¹

1.40

Опшивање солбанка прозора челичним
поцинкованим пластифицираним лимом,
развијене ширине (РШ) до 40 цм, дебљине
0,60мм.мм. Стране солбанка према зиду и
штоку прозора подићи у вис до 25 мм а размак
запунити силиконом, у шток прозора учврстити
укивањем на размаку 50-80 мм. Предњу страну
солбанка причврстити за дрвене пакнице или
избушити
подлогу, поставити пластичне типлове и
причврстити поцинкованим холшрафовима.
Преко главе холшрафа поставити "машницу" и
залемити. Испод лима поставити слој тер
папира, који улази у цену солбанка.
Обрачун по м1 солбанка.

=1,40
укупно Пос 06.02.
УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ:

Јединична
цена (дин)

Цена (дин)

Б

АxБ

Реконструкција простора за потребе Регионалног иновационог стартап центра
Трг ФАП-а 2, Прибој, к.п. 1851/5 КО Прибој
1. АРХИТЕКТОНСКО - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
Опис радова

07.00.
07.01.

КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
Набавка материјала и облагање подова
подном противклизном гранитном
керамиком д= 10мм на лепку која се полаже
преко цементне кошуљице у слогу фуга на фугу.
Слог, димензија и дезен по избору
пројектанта.
Обрачун по м² обложених подова са соклом и
подлогом.
=5,89+24,15+4,94+9,40+7,64
укупно Пос 07.01.

07.02.

м²

52.02

м²

91.71

м¹

56.70

м¹

40.65

Набавка материјала и облагање зидова
гранитном керамиком д= 10 мм..
Керамика се полаже преко одговарајуће
подлоге, на додир.
Димензије керамике и слог према избору
пројектанта.
Керамика се поставља у грађевинском лепку на
претходно припремљену подлогу, у слогу фуга
на фугу, до висине од 210cm.
На свим истуреним угловима урадити типске
заштитнике.
Обрачун по м² обложене зидне површине
комплетно са фуговањем.
=2.1*(10,00+9,00+12,73+11,94)
укупно Пос 07.02.

07.03.

Јед. Количина
мере
А

Набавка материјала и облагање газишта и
чела спољних степеника противклизном
гранитном керамиком, у цементном малтеру
размере 1:3, у слогу према избору пројектанта.
На споју газишта и чела, уградити противклизни
типски керамички профил. Димензије и слог
према избору пројектанта.
Обрачун дат по м¹ развијене ширине газишта и
чела степеника.
улазно спољно степениште, степеници 18/30 цм
=7*8,10
укупно Пос 07.03.

07.04.

Набавка материјала и облагање спољног
зида ограде гранитном керамиком, у
цементном малтеру размере 1:3, у слогу према
избору пројектанта. Ширина облоге је 24cm,
препуштена 2cm преко зида. Димензије и слог
према избору пројектанта.
Обрачун дат по м¹ развијене ширине облоге.
=15,45+19,90+5,30
укупно Пос 07.04.

Јединична
цена (дин)

Цена (дин)

Б

АxБ

Реконструкција простора за потребе Регионалног иновационог стартап центра
Трг ФАП-а 2, Прибој, к.п. 1851/5 КО Прибој
1. АРХИТЕКТОНСКО - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
Опис радова
07.05.

07.06.

Набавка материјала и облагање платоа на
улазу у објекат противклизном гранитном
керамиком, у цементном малтеру размере 1:3,
у слогу према избору пројектанта. На споју
газишта и чела, уградити противклизни типски
керамички профил.Димензије и слог према
избору пројектанта.
Обрачун дат по м2.
=138,60
укупно Пос 07.05.
Постављање сокле од гранитне керамике,
висине 15cm на улазном платоу. Гранитну
керамику поставити на лепак лога мора бити
равна и припремљена. Постављање плочице
фуговати и соклу очистити. У цену улази и
набавка керамике. Обрачун по m1 сокле.
=22,50+21,50
укупно Пос 07.06.

07.07.

Јед. Количина
мере
А

м²

138.60

м¹

44.00

м²

101.64

Набавка материјала и облагање зидова
облогом имитације цигле на бази клинкера
д= 10 мм.
Облога од клинкера је произвођача "Ceramica
Rodine", линија Bristol Red или одговарајућа.
Фуге су сиве боје, произвођача Mapei, типа
Argento 111, или одговарајуће.
Клинкер се полаже преко одговарајуће подлоге,
на додир.
Димензије клинкера су 6х25cm, а дебљина фуге
је 1cm.
Обрачун по м² обложене зидне површине
комплетно са фуговањем.

=53,12+15,17+15,17+18,18
укупно Пос 07.07.
УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ:

Јединична
цена (дин)

Цена (дин)

Б

АxБ

Реконструкција простора за потребе Регионалног иновационог стартап центра
Трг ФАП-а 2, Прибој, к.п. 1851/5 КО Прибој
1. АРХИТЕКТОНСКО - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
Опис радова

08.00.

ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

08.01.

Набавка, постављање, стругање и лакирање
храстовог паркета преко бетонске подлоге.
Поставити паркет I класе, дебљине 22 mm, у
слогу по избору пројектанта, а преко претходно
очишћене подлоге. Преко неравне подлоге
нанети слој Vinflex масе, што тање. Паркет
поставити лепљењем преко бетонске подлоге,
одговарајућим лепком, на хладно. Лепак нанети
по целој површини подлоге. Све додирне
спојнице дашчица морају бити затворене.
Између паркета и зида оставити дилатационе
разделнице. Сучељавања геровати. Паркет
стругати машинским путем са три врсте папира,
од којих је последњи финоће најмање 120.
Ваљак ма паркет машини подесити да
остругана површина буде потпуно равна, без
удубљења или других трагова. Обрусити све
лајсне. Паркет лакирати три пута. Отворене
фуге паркета китовати смесом фине струготине
и лака. По сушењу прећи фином шмирглом,
опајати под и лакирати први пут. После 24 сата
паркет китовати, прећи фином шмирглом,
опајати под и лакирати други пут. Потпуно
осушени други слој лака фино брусити, опајати
под и лакирати трећи пут. Приликом лакирања
водити рачуна да четка буде натопљена лаком.
Обрачун по m² пода.

=24,11+26,84+113,50+11,95+101,48
укупно Пос 08.01.

Јед. Количина
мере
А

м²

277.88

Јединична
цена (дин)

Цена (дин)

Б

АxБ

Реконструкција простора за потребе Регионалног иновационог стартап центра
Трг ФАП-а 2, Прибој, к.п. 1851/5 КО Прибој
1. АРХИТЕКТОНСКО - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
Опис радова

08.02.

Јед. Количина
мере
А

Набавка материјала и уградња подне облоге
од синтетичког каучука, типа
"Noraplan signa" д=2мм, у ролнама.
Подна облога је у класи тешко
запаљивих грађевинских материјала
Bfl-s1, у складу са SRPS EN 13501-1.
Ватроотпорност по DIN 4102 је B1.
При горењу не ослобађа токсичне
гасове, противклизан, резистентан на
бактерије и отпоран на мрље.
Подна облога мора поседовати сертификат за
горивост издат од стране акредитованог тела.
Под није потребно воскирати.
Уградња употребом полиуретанског
лепка за гуму типа UZIN KE 66 или сл.
Подна облога се поставља без варења
спојева.
Подлога мора бити сува и равна,
максималне влажности 2% по CM.
Температура у просторији приликом
постављања пода не сме бити мања
од 15° а влажност већа од 60%.
Уградњу вршити у свему према
атестима, упутствима, технологији и
спецификацији произвођача.
Извођач је у обавези да за уграђену
подну облогу достави атест
надлежне, овлашћене установе.
Обрачун по м² постављеног пода.
=26,48+34,86+9,78+14,08+14,15+51,09+4,76+13,
49
укупно Пос 08.02.

м²

168.69

Јединична
цена (дин)

Цена (дин)

Б

АxБ

Реконструкција простора за потребе Регионалног иновационог стартап центра
Трг ФАП-а 2, Прибој, к.п. 1851/5 КО Прибој
1. АРХИТЕКТОНСКО - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
Опис радова

08.03.

Набавка, уградња електродисипативне
каучук подне облоге типа "Noraplan signa
ED"
или одговарајуће, д=2мм, у ролнама.
Подна облога је у класи тешко
запаљивих грађевинских материјала
Bfl-s1, у складу са SRPS EN 13501-1.
При горењу не ослобађа токсичне гасове
противклизан, резистентан на бактерије
и отпоран на мрље.
Под није потребно воскирати.
Уградња употребом полиуретанског
лепка за гуму типа UZIN KR 421 или сл.
Бакарне траке ЕД пода су педмет електро
пројекта. Спојеви ролни се преклапају и секу
заједничким резом а спојеви заварују
термалном врпцом.
Подлога мора бити сува и равна,
максималне влажности 2% по CM.
Температура у просторији приликом
постављања пода не сме бити мања
од 15° а влажност већа од 60%.
Уградњу вршити у свему према
атестима, упутствима, технологији и
спецификацији произвођача.
Извођач је у обавези да за уграђену
подну облогу достави атест
надлежне, овлашћене установе.
Површина је увећана за 10% зато што је сокла
саставни део позиције.
Обрачун по м² постављеног пода.
=32,40
укупно Пос 08.03.

8.04.

м²

32.40

м

245.00

м

15.75

Набавка монтажа и постављање МДФ лајсни
на спојевима зидова и подова. Лајсне су
димензија пресека 120x16 mm, бојене
полиуретанским бојама у белој нијанси. Лајсне
се постављају лепљењем.
Обрачун по м' уграђене лајсне.
=245,00
укупно Пос 8.04.

8.05.

Јед. Количина
мере
А

Набавка монтажа и постављање
елоксираних алуминијумских равних
прелазних лајсни са жљебом, на споју
подова од каучука.
Обрачун по м' уграђене лајсне.

=5,60+10,15
укупно Пос 8.05.
УКУПНО ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ:

Јединична
цена (дин)

Цена (дин)

Б

АxБ

Реконструкција простора за потребе Регионалног иновационог стартап центра
Трг ФАП-а 2, Прибој, к.п. 1851/5 КО Прибој
1. АРХИТЕКТОНСКО - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
Опис радова

09.00.

СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ

09.01.

Набавка материјала и уградња спуштених
плафона од монолитних гипс картонских
плоча д=12,5мм, а фиксирају се преко
потконструкције од поцинкованих челичних
профила (CD 60/27).
Потконструкција се састоји од металних
профила, као и штелујућих вешаљки.
Димензије подконструкције морају бити у
складу са статичким захтевима за позицију и
карактеристикама елемената који се уграђују.
Плоче су у класи негоривих грађевинских
материјала А2-с1, d0, у свему у складу са СРПС
ЕН 13501-1,
Висина спуштања плафона према графичкој
документацији. Плафони треба да испуне
одговарајуће критеријуме, а у свему према
Техничком опису.
Рад на монтажи плафона посебно
координирати са извођачем инсталација да не
би дошло до непотребне демонтаже и поновне
монтаже елемената.
На местима денивелације плафона радити
каскаде од монолитних гипскартонских плоча
према детаљима и упутствима произвођача, а
уз сагласност пројектанта.
Обрачун по м² обухвата испоруку и монтажу
плоча и потконструкције, испуњавање спојница
смесом за спојнице, бушење отвора за расвету,
израду каскада, завршне лајсне.
=5,89+24,11+26,84+101,48
укупно Пос 09.01.

09.02.

Јед. Количина
мере
А

м²

158.32

м²

21.98

Набавка материјала и уградња спуштених
плафона од влагоотпорних монолитних гипс
картонских плоча д=12,5мм, које се
фиксирају се преко потконструкције од
поцинкованих челичних профила (CD 60/27).
Потконструкција се састоји од металних
профила, као и штелујућих вешаљки.
Димензије подконструкције морају бити у
складу са статичким захтевима за позицију и
карактеристикама елемената који се уграђују.
Плоче су у класи негоривих грађевинских
материјала А2-с1, d0, у свему у складу са СРПС
ЕН 13501-1,
Висина спуштања плафона према графичкој
документацији. Плафони треба да испуне
одговарајуће критеријуме, а у свему према
Техничком опису.
Рад на монтажи плафона посебно
координирати са извођачем инсталација да не
би дошло до непотребне демонтаже и поновне
монтаже елемената.
Обрачун по м² обухвата испоруку и монтажу
плоча и потконструкције, испуњавање спојница
смесом за спојнице, бушење отвора за расвету,
израду каскада, завршне лајсне.
- спуштени плафон од гипс картон плоча
дебљине д=12,5мм
=4,94+9,40+7,64
укупно Пос 09.02.

Јединична
цена (дин)

Цена (дин)

Б

АxБ

Реконструкција простора за потребе Регионалног иновационог стартап центра
Трг ФАП-а 2, Прибој, к.п. 1851/5 КО Прибој
1. АРХИТЕКТОНСКО - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
Опис радова

09.03.

Набавка материјала и израда маски за
скривање развода унутрашњих инсталација
развијене ширине 75цм.
Маске су од гипс картонских
плоча д=2x12,5 мм, преко одговарајуће
металне потконструкције.
Спојеве гипс картонских плоча ојачати угаоним
лајснама, као припрему за
завршну обраду, а према упутству
произвођача.
Радити према пројекту, општем опису,
важећим прописима и приложеним
детаљима. Маске су развијене ширине 50цм:
ширине 25 цм, висине 25 цм.
Обрачун по м¹ изведених маски.
=24,16
укупно Пос 09.03.

09.04.

Јед. Количина
мере
А

м¹

24.16

м²

11.03

Набавка материјала и формирање нових
зидних облога у тоалетима од гипс
картонских плоча, д=12.5 мм у два слоја, типа
Knauf, Rigips или одговарајуће, које се
постављају на металну подконструкцију преко
постојећих зидова. На свим истуреним
угловима уградити типске заштитне угаонике.
Спојнице између плоча се обрађују смесом за
испуњавање спојница. Мере узети на лицу
места. Обрачун по м² изведене зидне облоге у
свему према спецификацији произвођача без
одбијања отвора.

=(3,70*2,00)+(1,10*3,30)
укупно Пос 09.04.
УКУПНО СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ:

Јединична
цена (дин)

Цена (дин)

Б

АxБ

Реконструкција простора за потребе Регионалног иновационог стартап центра
Трг ФАП-а 2, Прибој, к.п. 1851/5 КО Прибој
1. АРХИТЕКТОНСКО - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
Опис радова

10.00.

МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ

10.01.

Бојење гипскартонских спуштених плафона
полудисперзивном бојом. Главе холшрафова
или ексера минизирати, површине натопити
фирнисом и китовати фуге дисперзионим китом.
Бојити полудисперзивном бојом први пут.
Исправити тонираним дисперзионим китом.
Бојити полудисперзивном бојом други и трећи
пут. Боја и тон по избору пројектанта. Обрачун
по m² обојене површине са помоћном скелом.
=158,32+21,98
укупно Пос 10.01.

10.02.

м²

180.30

м²

524.10
22.80
10.10
557.00

м²

53.00

м²

45.17

Бојење и глетовање зидова дисперзивним
бојама. Зидове глетовати дисперзивним китом.
Површине обрусити, очистити и извршити
неутрализовање. Прегледати и китовати мања
оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући
дисперзивни кит три пута. Све површине
брусити, импрегнирати и китовати мања
оштећења. Пребојити и исправити тонираним
дисперзионим китом, а затим бојити
дисперзивном бојом први и други пут. Боја и тон
по избору пројектанта.
Обрачун по м², са помоћном скелом.
Светло сива нијанса
Тиркиз нијанса
Жута нијанса
укупно Пос 10.02.

10.03.

Јед. Количина
мере
А

Бојење фасаде силикатном бојом. Пре
бојења површине фасаде прећи шмирглом и
опајати. Боју за први премаз разредити са 2030% разређивача и нанети на фасаду. Након
сушења нанети други премаз боје разређен са
10-20% разређивача. Малтерисане површине
морају бити потпуно суве пре бојења. Обрачун
по m2 обојене фасаде, са помоћном скелом.
=23,7+5,5+8,8+15
укупно Пос 10.03.

10.04.

Обрада зидова ограде улазног платоа
акрилним малтером на бази мермерног зрна
- Кулир. Малтер је на бази акрилата и
разнобојног мермерног зрна, гранулације од
1,5mm до 2,0mm. Маса је унапред
припремљена и потребно је добро измешати
пре уградње и по потреби разредити подлогом.
Подлога на коју се малтер наноси мора бити
чврста, чиста, сува и премазана подлогом.
Наношење се врши челичном глетерицом у
дебљини гранулације на претходно
импрегнирану подлогу. Након наношења
уклања се ви-шак материјала и површина се
заглади како би се елиминисале празни-не
између зрна. Кулир је претежно сиве нијансе.
Обрачун по m².
=4,9+4,9+7,92+7,92+19,53
укупно Пос 10.04.

Јединична
цена (дин)

Цена (дин)

Б

АxБ

Реконструкција простора за потребе Регионалног иновационог стартап центра
Трг ФАП-а 2, Прибој, к.п. 1851/5 КО Прибој
1. АРХИТЕКТОНСКО - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
Опис радова

10.05.

Јед. Количина
мере
А

Обрада плафона декоративним малтером
ради постизања ефекта "натур" бетона.
Плафонску површину претходно добро
очистити, а затим равномерно нанети танак
слој декоративног малтера. Исправити веће
неправилности на бетонској плочи бетона.
Након наношења декоративног малтера,
површину прекрити провидном благо
изгужваном фолијом како би се добио ефекат
"натур" бетона. Када се декоративни малтер
потпуно осуши, фолију скинути, а површину
пребојити полутранспарентним декоративним
премазом (велатуром) у сивој нијанси. Пре него
што премаз осуши, боју благо прећи влажним
сунђером, односно, мелирати површину.
Обрачун по м² заједно са помоћном скелом.

=26,48+34,86+9,78+14,08+14,15+24,15+12,59+10
1,54+11,95+51,09+4,76+32,41+13,49+10,00
укупно Пос 10.05.
УКУПНО МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ:

м²

361.33

Јединична
цена (дин)

Цена (дин)

Б

АxБ

Реконструкција простора за потребе Регионалног иновационог стартап центра
Трг ФАП-а 2, Прибој, к.п. 1851/5 КО Прибој
1. АРХИТЕКТОНСКО - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
Опис радова

11.00.

РАЗНИ РАДОВИ

11.01.

Облагање стубова Compact плочама. На
стубове поставити челичну подконструкцију и на
њу лепити Compact плоче d=6mm у боји и
дезену дрвета. Обрачун по m2.
=3,70*(1,51+1,58+1,51+1,82+1,82+1,82+1,11)
укупно Пос 11.01.

11.02.

41.33

м²

100.00

Пробијање отвора у армирано бетонском
зиду ради проласка инсталација. Шут
прикупити, изнети, утоварити на камион и
одвести на градску депонију. Обрачун по
комаду отвора.
Отвор пресека 10х20 cm
укупно Пос 11.03.

11.04.

м²

Облагање плафона на улазном платоу
Compact плочама. На постојеће бетонске
греде поставити челичну подконструкцију и на
њу лепити Compact плоче d=6mm у боји и по
избору инвеститора. У цену урашуната и
неопходна браварска потконструкција. Обрачун
по m2.
=100,00
укупно Пос 11.02.

11.03.

Јед. Количина
мере
А

ком.

1

Завршно чишћење просторија са
прањем комплетне столарије и
браварије, стакала и др.
Обрачун по м².

=520,00
укупно Пос 11.04.
УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ:

м²

520.00

Јединична
цена (дин)

Цена (дин)

Б

АxБ

Реконструкција простора за потребе Регионалног иновационог стартап центра
Трг ФАП-а 2, Прибој, к.п. 1851/5 КО Прибој
1. АРХИТЕКТОНСКО - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
Опис радова

Јед. Количина
мере
А

Јединична
цена (дин)

Цена (дин)

Б

АxБ

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
01.00.

ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ

02.00.

ЗИДАРСКИ РАДОВИ

03.00.

ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

04.00.

СТОЛАРСКИ РАДОВИ

05.00.

АЛУМИНАРИЈА И БРАВАРСКИ РАДОВИ

06.00.

ЛИМАРСКИ РАДОВИ

07.00.

КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

08.00.

ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

09.00.

СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ

10.00.

МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ

11.00.

РАЗНИ РАДОВИ

ПДВ 20%
УКУПНО СА ПДВ-ом

УКУПНО ДИНАРА:

Реконструкција простора за потребе Регионалног иновационог стартап центра
Трг ФАП-а 2, Прибој, к.п. 1851/5 КО Прибој
1.1. НАМЕШТАЈ И ОПРЕМА
Опис опреме
01.00.
1.0.
3.0.
4.0.
5.0.
6.0.
7.0.
8.0.
8.0.
9.0.
10.0.
11.0.
12.0.
13.0.
14.0.
15.0.
16.0.
17.0.
18.0.
19.0.
20.0.
21.0.
21.0.

22.0.
23.0.
24.0.
25.0.
26.0.
27.0.
28.0.
29.0.
30.00

Намештај и опрема
Столица - ABS пластика/дрво
Канцеларијска столица инокс/пластика/сунђер/тканина
Столица у мултимедијалној сали - инокс/mesh
Клуб столица
Двосед - еко кожа - 140x85х70cm
Тросед - еко кожа - 200x85х70cm
Канцеларијски сто - универ плоча - 140x70cm
Преграда за канцеларијске столове - универ
плоча
Сто у мултимедијалној сали - универ плоча 280x40cm
Сто у мултимедијалној сали - универ плоча 210x40cm
Сто у мултимедијалној сали - универ плоча 280x60cm
Сто за странке - универ плоча - 130x40cm
Клуб сто - универ плоча - R=80cm
Сто за састанке - универ плоча на металној
конструкцији - 280x120cm
Сто у кухињи - R=80cm
Конзолни сто у сали за интернет састанке универ плоча - 737x60cm
Пулт на гардероби/портирници - универ плоча 250x50cm
Метални ормари - 30x50x180cm
Металне полице за архиву - 270x40x180cm
Кухињски столарски елементи - универ плоча
Плакар са делимично отвореним полицама у
отвореној канцеларији - универ плоча 85x40x210cm
Плакар делимично отвореним полицама у
канцеларији за особе са инвалидитетом универ плоча - 80x40x210cm
Плакар у сали за састанке - универ плоча 345x45x250cm
Комода у гардероби/портирници 175x40x110cm
Комода у стартап канцеларији - 150x50x110cm
Надградна грејна плоча у кухињи - 60х60cm
Фрижидер у кухињи - 60х60х85cm
Фолије и плакати као декорација зидова
Отирач - елоксирани алуминијум са четкама 500х100х2,8 cm
Дечија полица са маском - универ плоча
Набавка и уградња степенишне платформе
за лица са посебним потребама типа као
"Thyssenkrupp" модел "Supra'' или одговарајуће.
Платформа је склопива са алуминијумским
шинама које прате степениште. Радити у свему
према шеми и детаљима произвођача. У оквиру
позиције урачунати и технички пријем уз пробно
пуштање у рад. Обрачун по комплету.
=1,00
укупно Пос 11.01.

31.00

Јед. Количина
мере
А
ком.

18

ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.

37
56
4
2
1
24

ком.

12

ком.

8

ком.

8

ком.
ком.
ком.

1
2
4

ком.
ком.

1
3

ком.

1

ком.
ком.
ком.
ком.

3
20
13
1

ком.

2

ком.

4

ком.

1

ком.
ком.
ком.
ком.
пауш

2
3
1
1
1

m²
ком.

5.00
1

ком

1

Израда и постављање жалузина од
елоксираног алуминијума. Оквир израдити од
алуминијумских профила, а жалузине од
алуминијумског лима. Жалузине извести и
уградити по детаљима и упутству пројектанта.
Обрачун по m².
=2,50*(5,30+5,30+4,30+2,00+2,30+4,30+4,30)
укупно Пос 11.02.

м²

69.50

Јединична
цена (дин)

Цена (дин)

Б

АxБ

Реконструкција простора за потребе Регионалног иновационог стартап центра
Трг ФАП-а 2, Прибој, к.п. 1851/5 КО Прибој
1.1. НАМЕШТАЈ И ОПРЕМА
Опис опреме

Јед. Количина
мере
А

Јединична
цена (дин)

Цена (дин)

Б

АxБ

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
1.1.

Намештај и опрема

ПДВ 20%
УКУПНО СА ПДВ-ом

УКУПНО ДИНАРА:

Реконструкција простора за потребе Регионалног иновационог стартап центра
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ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

03. ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
Бр.
1.
1.1.

1.2

1.3

Опис радова

Јед. Количина
мере
А

Јединична

Цена (дин)

Б

АxБ

ПРЕТХОДНИ РАДОВИ
Обележавање трасе пројектованих
инсталација ВИК-а, сагласно прилоћеном
ситуационом плану, а обележавањем
положаја водоводних шахтова и
ревиѕионих силаза каналиѕације. Обрачун
по м1.
Разбијање подне плоче и дела рампе
(дебљине 20цм) у ширини 1.0 м за
демонтажу и полагање новопројектованих
водовдних и канализационих цевиу делу
објекта.Обрачун по м2.
Рушење постојећег коловоза, тротоара и
других саобраћајних површина сличне
конструкције ради израде прикључака на
уличну канализациону мрежу.
Обрачун по м².
УКУПНО ПРЕТХОДНИ РАДОВИ

м1

395

0.00

м2

18

0.00

м2

22

0.00
0.00
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2
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
Ручни или машински ископ земљишта II и
III категорије за ровове водоводних и
канализационих цеви. Ширина рова за
водоводне цеви је 0.8м1 а за канализацију
1.0м1. Дубине рова преко 1.0м1 обавезно
обезбедити подградом. Обрачун по м3
ископане земље.
водовод
канализација
Грубо и фино планирање дна рова са
истовременим откопом од 0.03 м3 на м2
планираног терена.Планирање извршити
са тачношћу ± 1 цм. Обрачун по м2
планиране површине.

м3
м3

70
49

0.00
0.00

водовод
канализација
Разупирање дрвеном подградом.
Разупирање извршити по целој дубини
рова обострано, водећи рачуна да се
разупирирањем осигура несметани рад,
сигурност радника и самог ископа.
Подграђивање вршити паралелно са
напредовањем ископа. Обрачун вршити по
м2 разупрте површине.

м2
м2

54
40

0.00
0.00

водовод
канализација
Насипање песка испод, око и изнад цеви.
Насипање извршити ручно водећи рачуна
да се цев не помери из пројектованог
правца и нивелете. Насипање извршити
по 10цм испод и изнад цеви. Збијање
извршити пажљиво,а ако је потребно
вршити и квашење водом. У случају
потребе песак просејати да би се
одстранили сви веци комади, камење и
земља. Спојеве цеви треба оставити
слободне до испитивања цеви на
вододрзивост и пробни притисак, па их
насути по извршеном испитивању. Плаћа
се по м3 уграђеног материјала.

м2
м2

70
100

0.00
0.00

водовод
канализација
Насипање природног шљунка до пуне
висине рова где цев иде кроз постојећи
тротоар. Насипање извршити ручно
водећи рачуна да се цев не помери из
пројектованог правца и нивелете.
Насипање извршити у слојевима од по
20цм рушним набијашем тежине 10-12 кг,
с тим што се сваки слој мора добро
набити, да не би касније дошло до
слегања земље. Плаћа се по м3
уграђеног материјала.

м2
м2

11
13

0.00
0.00

водовод
канализација

м2
м2

17
19

0.00
0.00
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2.6

2.7

Затрпавање рова и простора око објекта
са материјалом из ископа након завршеног
испитивања и иградње објекта. Потребна
збијеност 95% по Проктору. Прибавити
атест о збијености над будућим
саобраћајним површинама. Обрачун по м3
ком/пцсплет затрпаног материајалом из
ископа.
водовод
канализација
Транспорт вишка земље из ископа
депоновати на место које одреди
надзорни орган, а највисе 500м од места
утовара. У цену коштања улази утовар,
транспорт до места депоније и
разастирање материјала по депонији.
Обрачун по м3 пренете земње у
растреситом стању (1.25 %).

м3
м3

42
0

0.00
0.00

водовод
канализација

м3
м3

28
17

0.00
0.00

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:

0.00

Реконструкција простора за потребе Регионалног иновационог стартап центра
Трг ФАП-а 2, Прибој, к.п. 1851/5 КО Прибој

3

БЕТОНСКИ РАДОВИ

3.1.

Израда канализационог ревизионог
шахта по следећем опису: Шахт
израдити од армираног
водонепропусног бетона МБ 30 или
готових бетонских цеви Ø1000 са
фалцом са запуњавањем спојница.
Конусни део силаза пречника Ø625
поставити тако да после постављања
армирано-бетонског прстена,
поклопац буде у равни са нивелетом
терена. Ако се шахт изводи на лицу
места одмах уградити пењалице ДИН
1212.
Унутрашњост шахта омалтерисати
цементним малтером у два слоја
размере 1:1.
Обрачун по м1 шахта комплет
изведеног.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Израда доње бетонске плоче у слоју
од д=15 цм армираног бетона МБ 30 и
тампон слоја за плочу од неармираног
бетона МБ 15 од д=10 цм у потребној
оплати.Обрачун по м3.
Израда армирано-бетонског прстена,
унутрашњег пречника 62.5 цм за
постављање поклопца за шахтове.
Обрачунава се по комаду комплет
монтираног армирано-бетонског
прстена.
Обрачун по комаду.
Набавка, транспорт и монтажа
ливеногвозденог поклопца за
шахтове, са уградбеним рамом.
Позицијон је обухваћен сав потребан
материјал за уградњу.
Обрачун по комаду комплет уграђеног
и испитаног поклопца.
Ø600мм класа оптерећења Б125
Нивелисање постојећих
канализационих шахтова (2 ком) и
прилагођавање новопројектованом
стању, према котама терена на
ситуацији. Позицијом је обухваћен сав
потребан рад и материјал.
Паушално

м1

12

0.00

м3

12

0.00

ком.

2

0.00

ком.

2

0.00

УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ:

0.00
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4.
4.1.

ВОДОВОД и ХИДРАНТСКА МРЕЖА
МОНТАЖНИ РАДОВИ
Извршити набавку , транспорт и монтажу у
рову полиетиленске водоводне цеви ПН
10 класе СДР 17. Цеви пажљиво
положити на претходно припремљену
постељицу од песка додтерати по правцу
и нивелети према пројекту. Радове
извршити у свему према техничким
прописима према врсти цеви, приложеним
цртежима и упутствима Надзорног органа.
Ценом дужног метра цеви су обухваћен
сав материјал са растуром, разношење
цеви дуж рова,преглед сваке цеви и
спојнице, спуштање у ров на слој песка,
спајање цеви и сва потребна штемовања
и пробијања зидова и плоча. Обрачунава
се и плаћа по метру дужном монтиране
водоводне цеви.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

за санитарну воду
ПЕ ДН32 (Д40)
за хидрантску мрежу
ПЕ ДН65 (ДН75)
Извршити набавку, транспорт и монтажу
пластичних полипропиленских цеви ПП
класе СДР 7,4 и одговарајућих фитинга,
који ће се употребити за израду
унутрашњих инсталација водовода, типа
аква терм, фусиотерм или одговарајуће.
Позицијом обухваћени сав потребан
материјал са растуром, припремно
завршни радови, пренос материјала до
места монтаже, раѕмеравање водова по
плану ,сва потребна штемовања и
пробијања зидова и плоча кроз
међуспратне конструкције, израда
жљебова у зидовима за полагање цеви,
сечење цеви, спојница и фазонских
ком/пцсада . Обрачунава се и плаћа по
метру дужном монтиране водоводне цеви.

м1

65.00

0.00

м1

56.00

0.00

ПП ДН32 (Д40)
ПП ДН25 (Д32)
ПП ДН20 (Д25)
ПП ДН15 (Д20)
Извршити набавку и монтажу челично
поцинкованих водоводних цеви са свим
одговарајућим фитинзима. Цеви за зидове
морају бити причвршћене двоструким
Ø 65 (2 1/2")
Ø 50 (2")
Извршити набавку и монтажу пропусних
вентила (НП=10 бар-а) са точкићем
заједно са пратећом опремом за
уградњу.Плаћа се по комаду комплет
уграђеног и испитаног вентила
одговарајућег пречника.

м1
м1
м1
м1

3.00
6.00
26.00
2.00

0.00
0.00
0.00
0.00

м1
м1

25.00
10.00

0.00
0.00

Ø 20 (¾'')
Ø 15 (1/2'')
Извршити набавку и монтажу угаоних "ЕК"
вентила са капом.Плаћа се по комаду
монтираног вентила.
Ø 15 (1/2'')

ком
ком

4
6

0.00
0.00

ком

6

0.00
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4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

Извршити набавку и монтажу месинганих
пропусних испусних вентила и монтирати
на местима предвиђеним пројектом.
Плаћа се по комаду комплет уграђеног и
испитаног вентила одговарајућег
пречника. Обрачун по комаду.
Ø 35 (5/4'')
Извршити набавку и монтажу холендер
славине са припадајућом опремом за
уградњу. Обрачун по комаду.
Ø 15 (1/2'')
Набавка и постављање зидних
противпожарних хидраната Ø 50 у
металном орману димезија 500/500/150
мм. Хидрант у орману снабдевен
пластифицираним цревом дужине 15 м,
вентилом Ø 50,"шторц" спојком, sи
млазницом Ø 16 мм. Обрачун по комаду
комплет уграђеног и испитаног хидранта.
Набавка ,испорука и уградња
антикодензационе изолације од
синтетичке гуме за водоводне цеви
полозене у зидовима санитарнух чворова.
Позицијом обухваћен целокупни развод
положен у зидовима.
ПП ДН20(Д25)-дебљина изолације 4мм
ПП ДН15 (Д20)-дебљина изолације 4мм
Извршити набавку и монтажу термичке
изолације за водоводне цеви типа
Armaflex или еквивалентно.Позициј ом
обухваћен целокупни развод положен ван
зидова. Обрачунава се и плаћа по м1
ПП ДН32 (Д40)-дебљина изолације 13мм
ПП ДН25 (Д32)-дебљина изолације 13мм
ПП ДН20 (Д25)-дебљина изолације 9мм
Извршити набавку ,транспорт и монтажу
водомера ДН 20, на навој са потребном
арматуром за уградњу ( редуцити, хватач
нечистоће, узводни и низводни
усмеривач). Обрачунпо комаду комплет
уграђеног и испитаног водомера заједно
са потребном арматуром.

ком

1

0.00

ком

1

0.00

ком

2

0.00

м1
м1

7.00
2.00

0.00
0.00

м1
м1
м1

3.00
6.00
19.00

0.00
0.00
0.00

1

0.00

1

0.00

ДН20
ком.
Израда споја на постојећу хидрантску
мрежу ДН 100 /65 за потребе хидрантске
мреже за Стартап центар .Веза преко ЛВГ
комада са Т комадом ДН 100/65 и туљком
ДН100 - 2 комада и ДН 65 -1комад.
Обрачун по комаду израђеног и испитаног
споја.

ком.

УКУПНО МОНТАЖНИ РАДОВИ:

0.00

Реконструкција простора за потребе Регионалног иновационог стартап центра
Трг ФАП-а 2, Прибој, к.п. 1851/5 КО Прибој

4.1.1 ОСТАЛИ РАДОВИ
4.1.2 Испитивање цевовода. После завршене
монтаже цевовод испитати на пробни
притисак према приложеном упутству.
Плаћа се по м` цевовода без обзира на
пречник.
4.1.3

Дезинфекција цевовода. Извршити
дезинфекцију цевовода према упутству.
Плаћа се по м` дезинфикованог цевовода.

м'

193.00

0.00

м'

158.00

0.00

УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ:

0.00

ВОДОВОД - ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
4.1.

МОНТАЖНИ РАДОВИ

4.1.1 ОСТАЛИ РАДОВИ

УКУПНО (дин):

0.00
0.00
0.00
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5.
5.1.
5.1.

5.2.

5.4.

5.5.

5.5.

5.6.

ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА
МОНТАЖНИ РАДОВИ
Извршити набавку и монтажу пластичних
ПВЦ-У канализационих цеви са свим
одговарајућим фазонским деловима,
класе СН4 - ван објекта. Цеви су дужине
1.0,2.0,3.0,5.0 и 6.0 м1.Цеви се полажу на
пешчану постељицу у складу са техничким
нормама и препорукама
произвођача.Спајају се помоћу
интегрисаних спојних елемената - муфова.
Цев мора лежати на постељици једнолико
целом дужином. Обрачун по метру
уграђеног цевовода наведене врсте и
номиналне величине. Позицијом
обухваћен- сав употребљени материјал са
растуром, припремно завршни радови,
пренос материјала до места монтаже,
размеравање водова по плану и фазонски
комади и ревизије. Обрачун по м1
монтиране канализационе мреже.
Ø160
Извршити набавку и монтажу пластичних
трослојних ПП канализационих цеви са
свим одговарајућим фазонским деловима
унутар објекта.Цеви се спајају на муф. Сва
потребна штемовања и пробијања зидова
од опеке и бетона не плаћају се одвојено
већ су обухваћена ценом дужног метра
цеви. У цену су укључене цевне
обујмице,потребан прибор за
причвршћивање и вешање и ѕвучна
изолација на местима продора кроз
конструкцију и промене смера вертикала
од полиетиленске пене. Обрачун по м1
монтиране канализације.

м1

51.00

0.00

Ø50
м1
Ø75
м1
Ø110
м1
Ø160
м1
Набавка, допремање и монтажа
вертикалних подних сливника са решетком
од иноха и сувим сифоном. Посебну
Ø50
ком
Уградбени сифон за машину за прање
суђа протока 0.38 л/с, са прикључмим
коленом 3/4'' излазом ДН40/50, са 50мм
воденог стуба у сифону, блокадом
повратног тока, ИНОХ поклопцем 225х108
мм, грђевинском заштитом , отвором за
чишћењеи интегрисаним дозрачним
вентилом.Производ типа ХЛ
Hutterer&Lechner ХЛ404.1 или слично
одобрено. Обрачун по комаду.
ком
Уградбени сифон од полпропилена за
конденз протока 0.37 л/с, са прикључмим
коленом 5/4'' излазом ДН40/50, са 50мм
воденог стуба у сифону, блокадом
повратног тока. Производ типа ХЛ
Hutterer&Lechner ХЛ 136.3 или слично
одобрено. Обрачун по комаду.
ком

6.00
12.00
26.00
18.00

0.00
0.00
0.00
0.00

3

0.00

1

0.00

1

0.00

2
3

0.00
0.00

Набавка и монтажа типских
вентилационих глава - капа од ПП.Уз
вентилацију дати опшивку од лима преко
крова. Обрачун се врши по комаду
комплет постављене капе, одговарајућег
пречника.
Ø75/125
Ø110/160

ком
ком

УКУПНО МОНТАЖНИ РАДОВИ:

0.00
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5.2.

ОСТАЛИ РАДОВИ

5.2.1. Испитивање канализационих цеви на

вододрживост према приложеном
упутству. Плаћа се по м` испитаног
цевовода.

м'

113.00
УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ:

0.00
0.00

ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА - ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
5.1.
5.2

МОНТАЖНИ РАДОВИ
ОСТАЛИ РАДОВИ

УКУПНО (дин):

0.00
0.00
0.00

Реконструкција простора за потребе Регионалног иновационог стартап центра
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6.

6.1.

ОСТАЛИ РАДОВИ
Довођење у првобитно стање постојећег
коловоза, тротоара и других саобраћајних
површина сличне конструкције .
м'

40.00

0.00

Реконструкција простора за потребе Регионалног иновационог стартап центра
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УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ:

0.00

03. ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
1.

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

2.

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

3.

БЕТОНСКИ РАДОВИ

4.

ВОДОВОД И ХИДРАНТСКА МРЕЖА

5.

ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА

6.

ОСТАЛИ РАДОВИ

УКУПНО(дин) без ПДВ-а:
УКУПНО(дин) са ПДВ-ом:

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Реконструкција простора за потребе Регионалног иновационог стартап центра
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ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

03. ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ-ОПРЕМА
Бр.

Опис радова

1.

САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ
Набавка и монтажа конзолне клозетске
шоље:
а) шоља од фајанса беле боје, са, шоља
мора одговарати стандарду ЈУС.У.Нр.120;
б) клозетска даска са поклопцем од пуне
пластике, снабдевену са доње стране са
најмање три гумена одбојника;
в) пвц цев која се умеће између изливног
грла шоље и канализационе цеви у зиду;
г) уградбени водокотлић Геберит Дуофих
за конзолну шољу или слично одобрено.
Позицијом обухваћено-нискошумни
уградбени водокотлић за испирање,
уградбене висине 112цм са вентилом и
тастером за двоколичинско активирање
типа Сигма 20 хромирана. Монтажни
инсталациони елемент је сампоподесив и
предвиђен за уградњу у сувомонтажну
зидну или предзидну конструкцију
облођену гипс картонским плочама.
Плаћа се по комаду монтиране клозетске
шоље.

1.1.

1.2.

Набавка и монтажа комплет козолне ВЦ
шоље са уградбеним
водокотлићем.Позицијом обухваћени козолна ВЦ шоља за инвалиде од
керамике I класе са припадајућим
поклопцем, са нискошумним уградбеним
водокотлићем за испирање, са вентилом и
сензором са батериским напајањем за
активирање испирања и дугметом за ручно
активирање предвиђено за инвалидске
тоалете. Монтажни инсталациони елемент
је самоносив и предвиђен у сувомонтажну
зидну или предзидну конструкцију
обложену гипскартонским
плочама.Обрачун по комаду комплет
монтиране и испитане конзолне ВЦ шоље
за инвалиде са припадајућом опремом.

1.3.

Извршити набавку и монтажу комплет
керамичког умиваоника од фајанса
ширине 550 мм са сифоном испуста д32, ,
комплет одводним коленом д50и
сифонским дихтунгом 44/32мм, са вијцима
за учвршћивањекерамике и свим
потребним причврсним прибором и
спојним материјалом. са свим потребном
арматуром за правилно монтирање.
Обрачунава се и плаћа по монтираном
комаду.

1.4

Извршити набавку и монтажу комплет
керамичког умиваоника од керамике од
фајанса ширине 550 мм са сифоном
испуста д32, , комплет одводним коленом
д50и сифонским дихтунгом 44/32мм, са
вијцима за учвршћивањекерамике и свим
потребним причврсним прибором и
спојним материјалом. са свим потребном
арматуром за правилно монтирање.
Обрачунава се и плаћа по монтираном
комаду.

1.5.

Извршити набавку и монтажу комплет
керамичког умиваоника од керамике од
фајанса ширине 550 мм са сифоном
испуста д32, , комплет одводним коленом
д50и сифонским дихтунгом 44/32мм, са
вијцима за учвршћивањекерамике и свим
потребним причврсним прибором и
спојним материјалом. са свим потребном
арматуром за правилно монтирање.
Обрачунава се и плаћа по монтираном
комаду.

1.6.

Извршити набавку и монтажу комплет
керамичког умиваоника за инвалиде од
керамике I класе од фајанса . Позицијом
обухваћени - умиваоник, хромирани АБС
сифон за повезивање на кнализацију,
вијци за учвршћивање керамике и свим
потребним причврсним прибором и
спојним материјалом. Обрачунава се и
плаћа по монтираном комаду.

1.7.

Извршити набавку и монтажу стојеће
једноручне батерије за умиваоник са
мешачем, са покретном цеви за излив под
углом од 46 степени у лево и десно. Са
флексибилним везним цревима за
прикључак воде.Обрачунава се и плаћа по
монтираном комплету.

Јед. Количина
мере
А

Јединична

Цена (дин)

Б

АxБ

ком

4

0.00

ком

4

0.00

ком

1

0.00

ком

1

0.00

ком

1

0.00

ком

1

0.00

ком

4

0.00
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1.8.

Извршити набавку и монтажу стојеће
једноручне батерије са дугом дршком за
инавалиде ,са подсклопом и са покретном
цеви за излив под углом у лево и десно.
Са флексибилним везним цревима за
прикључак воде.Обрачунава се и плаћа по
монтираном комплету.

1.9.

Извршити набавку и монтажу огледала у
раму изнад умиваоника. Обрачунава се и
плаћа по монтираном комаду.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13

60/40 цм
Извршити набавку и монтажу држача
течног сапуна од пластике, поред
умиваоника, капацитета 0,5л, у боји по
избору пројектанта унутрашњег уређења
простора. Обрачунава се и плаћа по
монтираном комаду.
Извршити набавку и монтажу држача
убруса од пластике, поред умиваоникае, у
боји по избору пројектанта унутрашњег
уређења простора. Обрачунава се и плаћа
по монтираном комаду.
Извршити набавку и монтажу комплет
судопера од инокса са свом потребном
арматуром за правилно
монтирање.Обрачунава се и плаћа по
монтираном комаду.
Дводелна судопера
Извршити набавку и монтажу никловане
батерије за судопер - стојећа топла и
хладна. Обрачунава се према комаду
уграђене батерије.

1.14

Извршити набавку, транспорт и монтажу
електричног бојлера са повезивањем на
инсталације водовода и електрике. Плаћа
се по монтираном комаду.

1.15.

Извршити набавку и монтажу никлованих
вратанаца димензија 30х30цм за уградњу
на местима ревизионих комада. Вратанца
анкеровати у зид. Обрачунава се према
комаду уграђених отвора.

ком

1

0.00

ком

5

0.00

ком

5

0.00

ком

2

0.00

ком

1

0.00

ком

1

0.00

ком

6

0.00

ком

5

0.00

УКУПНО РАДОВИ ЗА САНИТАРНЕ УРЕЂАЈЕ:

0.00

03. ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
1.

САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ

УКУПНО(дин) без ПДВ-а:
УКУПНО(дин) са ПДВ-ом:

0.00
0.00
0.00

poz
A

PREDMER INSTALACIJA JAKIH STRUJA
Jed.
OPIS RADOVA
mere

Jedinična
cena [din]

Ukupno
[din]

NAPAJANJE OBJEKTA I MERENJE POTROŠNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE

1 Demontaža postojeće opreme iz merno razvodnog ormana
2 Demontaža postojećeg priključnog kabla od merno razvodnog
ormana
3 Isporuka, montaža i povezivanje sledeće opreme u postojećem
merno razvodnom ormanu +MRO:
- trofazno trosistemsko multifunkcionalno brojilo- merna grupa u
direktnom spoju sa GPRS/GSM modulom klase tačnosti 1
- 3 kom. jednopolni automatski osigurači 63A, tipa C
- grebenasti prekidač 0-1, 100A, 3p za montažu na din šinu
- provodnici i ostali sitan materijal (redne stezaljke, kablovske
uvodnice, DIN šine, kanalice, natpisne pločice, signalne sijalice
itd.)
SVE komplet montirano i povezano
4 Kabl tipa N2XH 4x25mm² od MRO do glavnog razvodnog ormana
GRO. Kabl se polaže najvećim delom u PNK regalu. Isporuka,
montaža i povezivanje na oba kraja.
5 PNK regal sa pripadajućim nosačima za montažu na zid/ plafon,
spojnicama i elementima za promenu pravca.
- PNK 200mm
- PNK 100mm
6 Isporuka i montaža samogasivih rebrastih cevi za beton, fi32/24
750N
7 Isporuka i montaža samogasivih rebrastih cevi za beton, fi16
750N
UKUPNO A (din)
B

Kol.

kom

1

0.00

kom

1

0.00

kom

1

0.00

m

65

0.00

m
m

52
5

0.00
0.00

m

60

0.00

m

120

0.00
0.00

RAZVODNI ORMANI I NAPOJNI KABLOVI

1 Isporuka, montaza i povezivanje komplet razvodnog ormana
+GRO.
Razvodni orman je metalni, izrađen od obostrano ofarbanog
dvostruko dekapiranog lima, sa dvostrukim vratima, montažnom
pločom, vijkom za uzemljenje, džepom za jednopolnu šemu i
ostalim montažnim priborom.
Orman je nazidni dimenzija (ŠxVxD) 1000 x 1200 x 300mm.
U orman se ugrađuje sledeća oprema:
- Glavni prekidač - teretna sklopka 0-1, 3p za montažu na vrata
400V/100A/3p
- FID sklopka 25A, 4p, 30mA
- automatski osigurač 63A/C/1p
- automatski osigurač 16A/B/1p
- automatski osigurač 10A/B/1p
- automatski osigurač 6A/B/1p
- signalana lampica zelena, LED
Provodnici i ostali sitan materijal (redne stezaljke, kablovske
uvodnice, DIN šine, kanalice, natpisne pločice, signalne sijalice
itd.)
SVE komplet montirano i povezano

kom

1

kom

1

kom
kom
kom
kom
kom
kom

1
3
44
17
3
3

kpl
kom

1

0.00

2

poz

OPIS RADOVA

2 Isporuka, montaza i povezivanje komplet razvodnog ormana
mašinstva +RO-Maš.
Razvodni orman je metalni, izrađen od obostrano ofarbanog
dvostruko dekapiranog lima, sa dvostrukim vratima, montažnom
pločom, vijkom za uzemljenje, džepom za jednopolnu šemu i
ostalim montažnim priborom.
Orman je nazidni dimenzija (ŠxVxD) 1000 x 1200 x 300mm.
U orman se ugrađuje sledeća oprema:
- kompakt prekidač 100A, sa špulnom za daljinsko isključenje
- automatski osigurač 32A/C/1p
- automatski osigurač 25A/C/1p
- automatski osigurač 16A/C/1p
- automatski osigurač 10A/C/1p
- automatski osigurač 6A/B/1p
- instalacioni rele 6A, 230V
- stop taster
- taster za test
- taster za reset
- grebenasti prekidač 0-1, 16A 3p
- grebenasti prekidač 0-1, 40A 3p
- signalana lampica zelena, LED
Provodnici i ostali sitan materijal (redne stezaljke, kablovske
uvodnice, DIN šine, kanalice, natpisne pločice, signalne sijalice
itd.)
SVE komplet montirano i povezano
3 Isporuka i polaganje napojnog kabla za napajanje razvodnog
ormana mašinstva, sa povezivanjem na oba kraja.
Kabl tipa N2XH-J 5x16mm2
4 Isporuka i polaganje kablova za napajanje potrošača u objektu sa
povezivanjem na oba kraja.
Kablovi se polažu u PNK regale, pod malterom i u cevima za
podne kutije. Kablovi se povezuju na +GRO i +RO-Maš
Kablovi tipa:
- Kabl N2XH 5x6mm2
- Kabl N2XH 5x4mm2
- Kabl N2XH 5x1.5mm2
- Kabl N2XH 3x2.5mm2
- Kabl N2XH 3x1.5mm2
UKUPNO B (din)

Jed.
mere

Kol.

Jedinična
cena [din]

Ukupno
[din]

kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom

1
6
6
5
14
3
1
1
1
1
6
4
3

kpl
kom

1

0.00

m

5

0.00

m
m
m
m
m

50
30
90
1700
1550

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

3

poz
C

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

OPIS RADOVA

Jed.
mere

Kol.

Jedinična
cena [din]

Ukupno
[din]

ELEKTRO GALANTERIJA JAKE I SLABE STRUJE
Nabavka, Isporuka i montaža elektro galanterije slično tipu
Legrand Mosaic, modularni program.
ugradna modularna kutija 2M, u kompletu sa doznom 2M,
nosačem mehanizma 2M i maskom 2M, bele boje.
ugradna modularna kutija 3M, u kompletu sa doznom 3M,
nosačem mehanizma 3M i maskom 3M, bele boje.
ugradna modularna kutija 4M, u kompletu sa doznom 4M,
nosačem mehanizma 4M i maskom 4M, bele boje.
ugradna modularna kutija 6M, u kompletu sa doznom 8M,
nosačem mehanizma 8M i maskom 8M, bele boje.
podna modularna kutija 24M, u kompletu sa doznom 24M,
nosačem mehanizma 24M i poklopcem.
jednoponi prekidač, modularni, 2M, 10A, 230V
jednoponi prekidač, modularni, 1M, 10A, 230V
naizmenični prekidač, modularni, 2M, 10A, 230V
naizmenični prekidač, modularni, 1M, 10A, 230V
monofazna modularna priključnica, 2M, 16A, 230V
Senzor pokreta, montaža na plafon ili zid
UKUPNO C (din)

kom.

30

0.00

kom.

7

0.00

kom.

7

0.00

kom.

2

0.00

kom.

8

0.00

kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.

7
14
1
1
140
7

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

4

poz
D

OPIS RADOVA

Kol.

Jedinična
cena [din]

Ukupno
[din]

UZEMLJENJE I IZJEDNAČENJE POTENCIJALA

1 Isporuka i postavljanje sabirnice za izjedna č avanje potenicjala u
objektu SIP I u tehničkoj prostoriji.
5 Isporuka kabla N2XH-J 1x25mm2 i povezivanje na odgovarajuću
sabirnicu GRO.
5 Isporuka i polaganje provodnika P-Y 1x6mm2 sa ugradnjom PS49 kutija za lokalno izjednačenje potencijala. Kabl se polaže ispod
maltera sa od odgovarajuće razvodne table RT do PS-49 kutije.
Prosečna dužina kabla je 30m.
6 Isporuka i polaganje provodnika P-Y 1x6mm2 za lokalno
izjednačenje potencijala. Kabl se polaže ispod maltera. Prosečna
dužina instalacije je 12m.
6 Isporuka i polaganje provodnika P-Y 1x6mm2 za uzemljenje
metalnih masa prevezivanjem sa pripadajućim papčucama i
ostalim materijalom za izradu kratkospojnika.
UKUPNO D (din)
E

Jed.
mere

kom

2

0.00

m

5

0.00

kom

3

0.00

kom

15

0.00

m

40

0.00
0.00

pauš

1

0.00

pauš

1

0.00

pauš

1

0.00
0.00

OSTALI RADOVI

1 Izvršiti pregled celokupne izvedene instalacije, otkloniti eventualne
funkcionalne i estetske nedostatke, pustiti instalaciju u probni rad i
zapisnički je predati Investitoru.
2 Po završetku radova, pre tehničkog prijema objekta izvršiti od
strane ovlašćene ustanove potrebna ispitivanja i merenja
instalacija u skladu sa tehničkim propisima koji ovu oblast
regulišu. O rezultatima ispitivanja izdati Investitoru odgovarajuće
javne isprave.
3 Po završetku radova izraditi projekte izvedenog stanja instalacija.
U projekte uneti sve izmene do kojih je tokom izvodjenja došlo, u
saglasnosti sa nadzornim organom.
Projekte isporučiti Investitoru u tri primerka, standardno
ukoričena.
UKUPNO E (din)

5

poz

OPIS RADOVA

Jed.
mere

Kol.

Jedinična
cena [din]

Ukupno
[din]

REKAPITULACIJA INSTALACIJA JAKE STRUJE
A NAPAJANJE OBJEKTA I MERENJE POTROŠNJE ELEKTRIČNE
ENERGIJE

- din.

B RAZVODNI ORMANI I NAPOJNI KABLOVI

- din.

C ELEKTRO GALANTERIJA JAKE I SLABE STRUJE

- din.

D UZEMLJENJE I IZJEDNAČENJE POTENCIJALA

- din.

E OSTALI RADOVI

- din.

UKUPNO

- din.

UKUPNO IZRADA INSTALACIJA (A+B+C+E+F)

- din.
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OPIS RADOVA

Kol.

Jedinična
cena [din]

Ukupno
[din]

RASVETA
Svetiljke su ugradjenje na plafon, pričvršćene na tavanicu, zid ili
konstrukciju objekta na način uslovljen konstrukcijom svetiljke ili
pomoću specificiranog nosećeg pribora. U sastavu pozicija
svetiljki je i konstrukcija za vešanje svetiljki koja se rešava na licu
mesta. Za svaku projektom predvidjenu svetiljku dat je kraći opis.
Napon napajanja svetiljki je 220-240V, 50Hz. U sastavu svetiljke
su svetlosni izvori, i sav pomoćni materijal za rad svetiljke i
njihovo postavljanje (držači, visilice, sajle). Sve svetiljke u ponudi
treba da budu od istog renomiranog proizvođača. Sve ponuđene
svetiljke treba da imaju iste ili približne karakteristike i dimenzije
kao navedeni tipovi svetiljki. Ukoliko se tip svetiljke menja
ponudom , neophodno je dostaviti kompletnu tehničku
dokumentaciju na osnovu koje se može utvrditi da ponuđena
svetiljka odgovara projektovanoj . Proizvođač svetiljki treba da
posluje u skladu sa sistemom upravljanja kvalitetom ISO
9001:2008, sistemom upravljanja zaštitom životne sredine ISO
14001:2004 i sistemom upravljanja zdravljem i bezbedno šću na
radu OHSAS 18001:2007. Ponuđač koji ne nudi svetiljke
predviđene projektom , treba da dostavi pomenute proizvođačke
sertifikate , kao i opisom tražene sertifikate za svu opremu koju
nudi.
Nabavka, isporuka i ugradnja svetiljki:

1 Tip S1. Ugradna svetiljka tipa downlighter , širokosnopne optike za
opšte osvetljenje, izrađena u LED tehnologiji sa jednim svetlosnim
izvorom . Ugao isijavanja izvora 120 stepeni, isijavanje svetiljke 90
stepeni. Spoljni prečnik sa donje strane je 162mm, dok je
maksimalna visina svetiljke 100mm. Ugradni otvor, ne veći od
150mm. Kućište svetiljke je od aluminijuma , optika od
polikarbonata . Protektor je od polikarbonata . Stepen mehaničke
zaštite IP54, otpornost na udar IK02, strujna klasa I. Svetiljka se
isporučuje u kompletu sa LED modulima sa bojom svetlosti
4000K, elektronskim predspojnim uređajima i indeksom
reprodukcije boje Ra većim od 80. Efikasnost svetiljke minimum
116lm/W, ukupan inicijalni fluks sistema je minimum 1100lm.
Ukupna maksimalna snaga sistema 9,5W. Koeficijent snage
minimum 0,95. Svetiljka ima šestopolni push-in konektor za lakšu
montažu, bez otvaranja svetiljki. Ujednačenost boje, SDCM
(0.381, 0.379) manji od 5. Vreme za koji svetlosni fluks padne na
90% inicijalnog fluksa je 15.000 sati, dok je vreme dok padne na
80% 30.000 sati, a vreme dok padne na 70% 50.000 sati.
Temperaturni opseg rada svetiljki je od -20 do +40 stepeni
celzijusa. Svetiljka ima masu od 0.32 kg. Svetiljka treba da je
usklađena sa evropskim direktivama koji važe za proizvode, da
ima CE znak.
Svetiljka je ekvivalentna tipu Philips CoreLine Downlight DN140B
LED10S/840 PSU WR IP54 PI6
2 Tip S2. Viseća cilindrična svetiljka široke optike za opšte
osvetljenje, izrađena u LED tehnologiji sa jednim svetlosnim
izvorom .Dimenzija svetiljke Ø100mm i visina 208mm.Kućište
svetiljke je od aluminijuma obojeno u crnu boju , protektor je od
opalnog polikarbonata . Stepen mehaničke zaštite je IP20,
otpornost na udar IK02, strujna klasa I. Svetiljka je opremljena
sa DALI električnom predspojnom spravom . Svetiljka se iporučuje
sa visilicama dužine 3m i svim potrebnim materijalom za
ugradnju. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED modulima sa
bojom svetlosti 4000K, indeksom reprodukcije boje Ra 80.
Efikasnost svetiljke min 117lm/W, ukupan inicijalni fluks sistema
je 2700lm. Ukupna maksimalna snaga sistema je 23W.
Koeficijent snage minimum 0,9. Vreme za koji svetlosni fluks
padne na 90% inicijalnog fluksa je 15.000 sati, dok je vreme dok
padne na 80% 30.000 sati, a vreme dok padne na 70% 50.000
sati. Maksimalno jedan i po posto drajvera će biti neispravno
posle 5.000 sati. Predviđena za česta uključivanja. Svetiljka treba
da je usklađena sa evropskim direktivama koji važe za proizvode,
da ima CE znak. Svetiljka ekvivalentna tipu Philips PT320C
LED27S/840 PSD VWB BK
3 Tip 3. Ugradna linijska svetiljka širokosnopne optike za opšte
osvetljenje, izrađena u LED tehnologiji sa jednim svetlosnim
izvorom . Ugao isijavanja svetiljke 100 stepeni. Prečnik isecanja
1120mm x 65mm, dok je maksimalna dubina svetiljke 132mm.
Kućište svetiljke je od aluminijuma obojeno u belu boju , protektor
je od opalnog polikarbonata (frosted). Stepen mehaničke zaštite
je IP40, otpornost na udar IK02, strujna klasa I. Svetiljka je
opremljena sa DALI električnom predspojnom spravom . Svetiljka
se isporučuje u kompletu sa LED modulima sa bojom svetlosti
4000K, indeksom reprodukcije boje Ra 80. Efikasnost svetiljke
min 90lm/W, ukupan inicijalni fluks sistema je 3800lm. Ukupna
maksimalna snaga sistema je 40W. Koeficijent snage minimum
0,9. Svetiljka ima šestopolni push-in konektor za lakšu montažu,
bez otvaranja svetiljki. Ujednačenost boje, SDCM (0.38, 0.37)
manji od 5. Vreme za koji svetlosni fluks padne na 90% inicijalnog
fluksa je 15.000 sati, dok je vreme dok padne na 80% 30.000 sati,
a vreme dok padne na 70% 50.000 sati. Maksimalno jedan i po
posto drajvera će biti neispravno posle 5.000 sati. Predviđena za
česta uključivanja. Svetiljka ima mogućnost ugradnje na senzor
pokreta i senzor merenja nivoa svetlosti. Svetiljka treba da je
usklađena sa evropskim direktivama koji važe za proizvode, da
ima CE znak. Svetiljka ekvivalentna tipu Philips RC140B
LED38S/840 PSD PCV PI5 L1150
4 Tip 4. Viseća linijska svetiljka širokosnopne optike za opšte
osvetljenje, izrađena u LED tehnologiji sa jednim svetlosnim
izvorom . Ugao isijavanja svetiljke 100 stepeni. Dimenzija svetiljke
1134mm x 58mm.Kućište svetiljke je od aluminijuma obojeno u
belu boju , protektor je od opalnog polikarbonata (frosted). Stepen
mehaničke zaštite je IP40, otpornost na udar IK02, strujna klasa
I. Svetiljka je opremljena sa DALI električnom predspojnom
spravom. Svetiljka se iporučuje sa visilicama i svim potrebnim
materijalom za ugradnju. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa
LED modulima sa bojom svetlosti 4000K, indeksom reprodukcije
boje Ra 80. Efikasnost svetiljke min 90lm/W, ukupan inicijalni
fluks sistema je 3800lm. Ukupna maksimalna snaga sistema je
40W. Koeficijent snage minimum 0,9. Svetiljka ima šestopolni
push-in konektor za lakšu montažu, bez otvaranja svetiljki.
Ujednačenost boje, SDCM (0.38, 0.37) manji od 5. Vreme za koji
svetlosni fluks padne na 90% inicijalnog fluksa je 15.000 sati, dok
je vreme dok padne na 80% 30.000 sati, a vreme dok padne na
70% 50.000 sati. Maksimalno jedan i po posto drajvera će biti
neispravno posle 5.000 sati. Predviđena za česta uključivanja.
Svetiljka ima mogućnost ugradnje na senzor pokreta i senzor
merenja nivoa svetlosti. Svetiljka treba da je usklađena sa
evropskim direktivama koji važe za proizvode , da ima CE znak.
Svetiljka ekvivalentna tipu Philips SP140P LED38S/840 PSD PI3
SM2 L1135
5 Tip 5. Viseća linijska svetiljka širokosnopne optike za opšte
osvetljenje, izrađena u LED tehnologiji sa jednim svetlosnim
izvorom . Ugao isijavanja svetiljke 100 stepeni. Dimenzija svetiljke
1420mm x 58mm.Kućište svetiljke je od aluminijuma obojeno u
belu boju , protektor je od opalnog polikarbonata (frosted). Stepen
mehaničke zaštite je IP40, otpornost na udar IK02, strujna klasa
I. Svetiljka je opremljena sa DALI električnom predspojnom
spravom.Svetiljka se iporučuje sa visilicama i svim potrebnim
materijalom za ugradnju. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa
LED modulima sa bojom svetlosti 4000K, indeksom reprodukcije
boje Ra 80. Efikasnost svetiljke min 95lm/W, ukupan inicijalni
fluks sistema je 4800lm. Ukupna maksimalna snaga sistema je
50W. Koeficijent snage minimum 0,9. Svetiljka ima šestopolni
push-in konektor za lakšu montažu, bez otvaranja svetiljki.
Ujednačenost boje, SDCM (0.38, 0.37) manji od 5. Vreme za koji
svetlosni fluks padne na 90% inicijalnog fluksa je 15.000 sati, dok
je vreme dok padne na 80% 30.000 sati, a vreme dok padne na
70% 50.000 sati. Maksimalno jedan i po posto drajvera će biti
neispravno posle 5.000 sati. Predviđena za česta uključivanja.
Svetiljka ima mogućnost ugradnje na senzor pokreta i senzor
merenja nivoa svetlosti. Svetiljka treba da je usklađena sa
evropskim direktivama koji važe za proizvode , da ima CE znak.
Svetiljka ekvivalentna tipu Philips SP140P LED48S/840 PSD PI3
SM2 L1415
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6 Tip 6. Nadgradna vodonepropusna širokosnopna svetiljka
izrađena u LED tehnologiji sa zaobljenim krajevima predviđena za
montažu na plafon dimenzija 1223x87mm, za osvetljenje
tehničkih prostorija. Ugao isijavanja izvora 120 stepeni, ugao
isijavanja svetiljke 110 stepeni. Kućište svetiljke je od
polikarbonata obojeno u sivu boju, reflektor od čeličnog lima,
optički blok i protektor su od polikarbonata . Stepen mehaničke
zaštite je IP65, otpornost na udar je IK08, strujna klasa I.
Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED modulima sa bojom
svetlosti 4000K, elektronskim predspojnim uređajima i indeksom
reprodukcije boje Ra većim od 80. Svetiljka ima tropolni push-in
konektor za lakšu montažu, bez otvaranja svetiljki. Ujednačenost
boje, SDCM (0.38; 0.38) manji od 3,5. Efikasnost minimum
111lm/W, ukupan fluks sistema je 4000lm. Ukupna maksimalna
snaga sistema je 36W. Koeficijent snage minimum 0,9. Vreme za
koji svetlosni fluks padne na 90% inicijalnog fluksa je 15.000 sati,
dok je vreme dok padne na 80% 30.000 sati, a vreme dok padne
na 70% 50.000 sati. Maksimalno jedan posto drajvera će biti
neispravno posle 5.000 sati. Svetiljka ima mogućnost montaže na
senzor pokreta i senzor merenja nivoa svetlosti. Temperaturni
opseg rada svetiljki je od -20 do +35 stepeni celzijusa. Svetiljka
ima masu od oko 1,53 kg. Svetiljka treba da bude usklađena sa
evropskim standardom o sigurnom i pravilnom radu, da ima
ENEC oznaku. Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim
direktivama koji važe za proizvode , da ima CE znak. Svetiljka
treba da je usklađena sa RoHS direktivama o ograničenju
upotrebe određenih opasnih supstanci u električnoj i elektronskoj
opremi. Svetiljka ekvivalentna tipu Philips CoreLine Waterproof
kom.
WT120C LED40S/840 PSU L1200.
7 Tip 7. Nadgradna linijska svetiljka izrađena u LED tehnologiji
predviđena za montažu na plafon i zid. Optika svetiljke
širokosnopna , napravljena od polikarbonata sa linearnim nizovima
raspoređenih LE dioda. Ugao isijavanja svetlosti svetiljke 135
stepen. Predviđena za česta uključivanja. Stepen mehaničke
zaštite je IP40. Otpornost na udar je IK02, strujna klasa II.
Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED modulima sa bojom
svetlosti 4000K, indeksom reprodukcije boje Ra većim od
80.Efikasnost min 89 lm/W, ukupan inicijalni fluks sistema je
1.250lm. Ukupna snaga sistema je maksimalno 14W. Koeficijent
snage minimum 0,9. Vreme za koji svetlosni fluks padne na 90%
inicijalnog fluksa je 15.000 sati. Dimenzije svetiljke su 1198 x 20
mm, visina maksimalno 34 mm. Svetiljka treba da je usklađena sa
evropskim direktivama koji važe za proizvode , da ima CE znak.
Svetiljka je ekvivalentna tipu Philips Pentura Mini LED BN132C
kom.
LED12S/840 PSU L1200
8 Panik svetiljka LED, autonomije 3h, slično tipuu: GR9 LED 3h
Olimpia. Svetiljke su sa odgovaraju ćim piktogramom ("strelica" ili
natipis "IZLAZ")
kom.
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UPS UREĐAJI

1 Isporuka i povezivanje UPS uređaja. Uređaj je kapaciteta 1500VA
(900W), 230V. Isporučuje se sa baterijama 12V, 9Ah, za
autonomiju od 10min pri punom opterećenju. Na uređaj se
priključuju pojedina radna mesta, preko šuko utičnica na samom
uređaju.
UKUPNO B (din)

0.00
0.00

9
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REKAPITULACIJA INSTALACIJA JAKE STRUJE
A RASVETA
B UPS UREĐAJI

- din.
- din.

UKUPNO

- din.

UKUPNO OPREMANJE (D+G)

- din.
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Ukupno
Jedinična cena (RSD)

Телекомуникационе и сигналне инсталације

1

2

3

4

5
6
7

8

Konferencijski sistem

Isporuka, montaža i konfigurisanje integrisanog
kontrolera video konferencijskog sistema na lokaciji
minimalnih karakteristika
integrisana kamera rezolucije 2Mpix
optički zum 12x
digitalni zum 10x
mogućnost preset pozicija minimalno 5
HDMI izlaz
mogućnost povezivanja dodatnog mikrofona
Kompatibilan sa glavnom jedinicom video
konferencijskog sistema
Isporuka, montaža i konfigurisanje glavne jedinice
video konferencijske platforme na lokaciji
H.264 video kompresija
komunikacijski metod SIP, H.323
podržava povezivanje više displeja, max 2
kvalitet slike u full HD rezoluciji
poništavanja eha, automatska kontrola pojačanja,
redukcija šuma,
povezivanje eksternog mikrofona
Kompatibilna sa postojećim konferencijskim
sistemom
Isporuka, montaža i konfigurisanje mikrofonskog seta
video konferencijskog sistema
kvalitet stereo
prepoznavanje pravca 300˚, snimanje pravca i
kretanje zvuka
napajanje preko glavne jedinice
domet pokrivanja 2m
Kompatibilan sa kontrolerom video konferencijskog
sistema
Isporuka, montaža i konfigurisanje monitora za video
konferencijski sistem
rezolucija 4K
dijagonala 55"
u kompletu sa nosačem za zid
Inteligentni digitalni kontroler konferensijkog sistema
sa funkcijama razgovor i video
Mikrofon za predsedavajućeg sa funkcijama za
razgovor i video
Bežični mikrofonski set
2 mikrofona, 2 kanala
UHF 740-790MHz,podešavanje frekvencije
2 balansirana izlaza
LCD displej
Kamera PTZ za praćenje konferencije.
1/2.8” 2Megapixel STARVIS™ CMOS
Optički zum 25x
120dB true WDR, 3D DNR
Max. 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P
U kompletu sa napajanjem
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Audio pojačavač sa integrisanim izvorom zvuka USB,
tjuner snage 130W
Dva ulaza za mikrofon, line-in ulaz, izlaz za druge
uređaje, nezavisna kontrola pojačanja za MIC i AUX,
kontrola visokih tonova i basa, kontrola jačine izlaza
preko LED diodica, zaštita od kratkog spoja na izlazu,
alarmni izlaz, FM radio, SD kartica, USB disk,
daljinska kontrola
Ugradni plafonski zvučnik snage 10W
Switch uređaj sa 16 portova
brzina 16 x 10/100/1000 Mbps
rackmount
Rack orman za smeštaj opreme 15HU, dimenzije
600x600x800mm (ŠxDxV)
Komplet sa priborom za montažu
Softver za konferencijski sistem
Računar za upravljanje konferencijskim sistemom sa
monitorom dijagonale 23"
Potrebna kablovska instalacija
Sitan repromaterijal
Montaža, programiranje i puštanje u rad, obuka
korisnika
UKUPNO KONFERENCIJSKI SISTEM:

10
11
12
13
14
15
16
17

1

2

3

4

VIDEO-NADZOR
Isporuka, montaža i konfigurisanje IP kamere,
1/2.8” 2Megapixel progressive scan STARVISTM
CMOS
Fiksni objektiv 3.6mm (6mm opciono)
Zaštita IP67
Minimalna iluminacija 0.007Lux/F1.6(
Color,1/3s,30IRE), 0.06Lux/F1.6( Color,1/30s,30IRE).
0Lux/F1.6(IR on)
Dan/noć (ICR), sa ugrađenim IR diodama
IR domet 40m
Poseduje slot za memorijsku karticu (SD kartica),
Video analitika, tripwire funkcija
Napajanje 12VDC/PoE
Radna temperatura u opsegu -30°C ~ +60°C.
Isporuka, montaža i konfigurisanje IP kamere tipa
dome
1/2.9”, 2 megapiksela
2.8mm fiksni objektiv (3.6mm opciono)
Domet IR LED 30m
H.264&MJPEG dual stream kodiranje
25/30fps@2M(1920×1080)
DWDR, Dan/Noć(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
Zaštita IP67
Napajanje PoE
Isporuka, montaža i konfigurisanje NVR video
snimača za snimanje video signala sa kamera.
Podržava 8 IP kamera, sa jednim HDD-om
Snimanje do 200Mbit, maksimalna rezolucija 8
megapiksela,
maksimalna brzina snimanja po kanalu 20Mbps, 1
HDMI izlaz, 1 VGA izlaz, izlazna rezolucija do
1920x1080, 4 alarmnih ulaza, 2 relejna izlaza,
dvosmerna audio komunikacija, mogućnost
priključenja do 2SATA hard diska do 6TB svaki,
12VDC Kompatibilan sa integracijskim softverom
Isporuka, montaža i konfigurisanje HDD 6TB

Ukupno
Jedinična cena (RSD)

Jed. mere

Količina
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Isporuka, montaža i konfigurisanje switch uređaja sa
8 PoE porta
RJ45 - 8(10/100Mbps), 2 (10/100/1000Mbps)
Protok 10/100/1000Mbps,
Isporuka, montaža i konfigurisanje Rack ormara
visine 15HU, širine 19", nazidni - otvori za montažu
ventilatora na krovu i na dnu ,fleksibilna konstrukcija,
staklena vrata sa bravom, mobilne prednje i zadnje
šine 19", ulaz kabla na vrhu i dnu.
Napojni kabal N2XH 3x1.5
Kabal UTP Cat 6

6

7
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PVC gibljiva cev
Postavljanje kablovske instalacije
Neophodan sitan repromaterijal
Programiranje parametara sistema i puštanje u rad,
funkcionalno ispitivanje karakteristika sistema, obuka
korisnika
UKUPNO VIDEO-NADZOR:

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
2
3

ALARMNI SISTEM
Isporuka, montaža i konfigurisanje alarmne centrale
8 alarmnih ulaza, 4 alarmna izlaza
1-ch 10M/100M Ethernet port, RJ45 port
Video ulazi: 4ch@ 720P CVS/IPC
Video izlazi: 1x HDMI, 1x VGA, 1x TV
Detekcija pokreta: svaki video ulaz podržava
maskiranje do 4 regiona;
Podržava 2 SATA HDD Max.4TB
Radna temperatura -10°C+55°C
Napajanje: DC14.5V, Max 50W
KOMPATIBILAN SA INTEGRACIJSKIM
SOFTVEROM
Isporuka, montaža i konfigurisanje dualnog detektora
pokreta koji kombinuje PIR i mikrotalasnu
tehnologiju.
Isporuka, montaža i konfigurisanje magnetnog
kontakta.
Isporuka, montaža i konfigurisanje detektora vode.
Isporuka, montaža i konfigurisanje spoljne alarmne
sirene
duplo zaštićene sa lampom,105dB/1m.
Isporuka, montaža i konfigurisanje akumulatora 12V,
7Ah
Isporuka, montaža i konfigurisanje šifratora za alarm
18 tastera i LCD ekran
komunikacija RS485
napajanje DC12V
Kabal JHSTH 3x2x0.6
PVC gibljiva cev
Postavljanje kablovske instalacije
Neophodan sitan repromaterijal
Programiranje parametara sistema i puštanje u rad,
funkcionalno ispitivanje karakteristika sistema, obuka
korisnika
UKUPNO ALARMNI SISTEM :
Wi Fi sistem
Isporuka, montaža i konfigurisanje access pointa za
poslovni prostor
Isporuka, montaža i konfigurisanje kontrolera za
upravljanje AP uređajima
Programiranje parametara sistema i puštanje u rad,
funkcionalno ispitivanje karakteristika sistema, obuka
korisnika
UKUPNO Wi Fi sistem :
SISTEM ZA DETEKCIJU I DOJAVU POŽARA

Ukupno
Jedinična cena (RSD)

Jed. mere

Količina

m
pauš.
pauš.

400
1
1

0.00
0.00
0.00

pauš.

1

0.00
0.00

kom

1

0.00

kom

6

0.00

kom

6

0.00

kom

3

0.00

kom

1

0.00

kom

2

0.00

kom

1

0.00

m
m
pauš.
pauš.

250
250
1
1

0.00
0.00
0.00
0.00

pauš.

1

0.00
0.00

kom

3

0.00

kom

1

0.00

pauš.

1

0.00
0.00

Rb

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Opis
Isporuka, montaža i konfigurisanje mikroprocesorski
kontrolisane centrale za detekciju požara sa karticom
za jednu petlju. Tekst displej sa prikazom
korisničkog i sistemskog teksta u na displeju 4.7'',
upravljanje sistemom kroz menije; Pristup sistemu sa
10 nivoa šifri u tri nivoa; 480 programabilnih zona;
Relejni i naponski izlazi za upravljanje opemom za
daljinski prenos alarma i greške; 4 nadgledana izlaza
za alarmne uređaje; usb konekcija sa računarom
Kompaktno kućište sa integrisanim rezervnim
napajanjem za maksimalno 72 sata u mirnom stanju i
30min u alarmnom stanju; Integrisani RS232 interfejs
za printer / servisni PC / vizualizer
Kompatibilna sa integracijskim softverom
Isporuka, montaža i konfigurisanje IP modula
Isporuka, montaža i konfigurisanje Ulazno izlaznog
modula
Isporuka, montaža i konfigurisanje telefonske dojave
Isporuka, monta ž a i konfigurisanje adresabilnog
optičkog detektora
Isporuka, monta ž a i konfigurisanje adresabilnog
optičko-termičkog detektora
Isporuka, monta ž a i konfigurisanje Podno ž ja
detektora požara
Isporuka, montaža i konfigurisanje ručnog javljača
požara, komplet sa kućištem za montažu na zid
Isporuka, montaža i konfigurisanje paralelnog
indikatora
Isporuka, montaža i konfigurisanje alarmne sirene sa
jačinom zvuka 95dB/1m
Isporuka i konfigurisanje softvera za programiranje i
kontrolu
Kabal JHSTH 2Xx2x0.8
Kabal JHSTH 2x2x0.8 mm FE 180/E90
PVC gibljiva cev
Postavljanje kablovske instalacije
Neophodan sitan repromaterijal

Ukupno
Jedinična cena (RSD)

Jed. mere

Količina

kom
kom

1
1

0.00
0.00

kom
kom

1
1

0.00
0.00

kom

25

0.00

kom

1

0.00

kom

26

0.00

kom

4

0.00

kom

8

0.00

kom

3

0.00

kom
m
m
m
pauš.
pauš.

1
270
100
320
1
1

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Opis
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1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Jed. mere

Programiranje parametara sistema i puštanje u rad,
funkcionalno ispitivanje karakteristika sistema, obuka
korisnika
pauš.
UKUPNO SISTEM ZA DETEKCIJU I DOJAVU POŽARA :
KONTROLA PRISTUPA
Isporuka, montaža i konfigurisanje integrisanog
kontrolera kontrole pristupa
Podrška za 100.000 važećih kartica i 150.000 zapisa
Podržava karticu, šifru, otisak prsta i kombinacije
TCP / IP ili RS485 interfejs za PC
Wiegand/RS485 interfejs za čitače
Anti-pass back funkcija, multi-door interlock, multicard open
Napajanje 12V/1A
Radna temperatura: -30°C do +60°C
Isporuka, montaža i konfigurisanje čitača kartice
125KHz
Domet čitača: 6-8 cm
Komunikacioni interfejs: Wiegand/RS485
Radna temperatura: -30°C do +60°C
Isporuka kartice
Isporuka, montaža i konfigurisanje tastera za
otvaranje vrata
Isporuka, montaža i konfigurisanje električne brave
12V DC
Prepravka postojećih vrata radi ugradnje električne
brave
Isporuka, montaža i konfigurisanje automatskog
zatvarača vrata
Isporuka, montaža i konfigurisanje kutije za smeštaj
kontrolera kontrole pristupa sa napojnim blokom i
baterijom 12V/7Ah
Kabal UTP Cat6
PVC gibljiva cev
Postavljanje kablovske instalacije
Neophodan sitan repromaterijal
Programiranje parametara sistema i puštanje u rad,
funkcionalno ispitivanje karakteristika sistema
UKUPNO KONTROLA PRISTUPA :
Multimedija

Količina

Ukupno
Jedinična cena (RSD)

1

0.00
0.00

kom

1

0.00

kom
kom

4
100

0.00
0.00

kom

3

0.00

kom

3

0.00

kom

3

0.00

kom

3

0.00

kom
m
m
pauš.
pauš.

1
200
200
1
1

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

pauš.

1

0.00
0.00

Rb

1

8

9

10

11

12

Opis
Isporuka, montaža i konfigurisanje centralne
integracijske platforme
Ugrađeni Linux sistem, C / S arhitektura
Podržava stabilan rad 7x24
Podrška za distribuciju i kaskadno povezivanje
Podrška za N + M hot standby za slave server
Podržava do 20 slave servera koji se upravljaju preko
master servera
Podržava 5 nivoa kaskadnog upravljanja
Podržava neograničen broj naloga, 50 korisnika na
mreži
Podržava 256 IP uređaja i 256 kanala, 50 Onvif
uređaja, podržava 100 IP kontrola pristupa ili
alarmnih kontrolera
Podržava video analitiku sistema video nadzora
(tripwire, prepoznavanje lica, napušteni objekat,
bnestali objekat, brojanje ljudi , heatmap, E-map)
Integracijska platforma omogućava integrisanje
postojećih sistema tehničke zaštite na objektu:
sistema video nadzora, alarmnog sistem
proizvođača, video interfona, kontrole pristupa,
sistema detekcije i dojave požara.
Integracijski softver treba da ima mogućnost
upravljanja svim sistemima tehničke zaštite
Isporuka, montaža i konfigurisanje desktop računara
Klasa procesora Intel® Core™ i5
Memorija (RAM) 8GB
Grafika Intel® HD Graphics 610
Hard disk 1TB
Optički uređaj DVD±RW
OS Windows 10
Tastaura i miš
Isporuka, montaža i konfigurisanje monitora
dijagonale 23"
Rezolucija 1920 x 1080
Priključci 1x HDMI, 1xVGA
Isporuka, montaža i konfigurisanje multifunkcionalni
štampač, skener, kopir aparat
Tip Laserski
Format papira A4
Brzina crna/kolor 600 x 600 dpi
Mesečni obim štampe 1500 str.
Senzor skenera Flatbed
Optička rezolucija skenera 1200 dpi
Memorija 256 MB DDR, 128 MB Flash
Projektor
Sistem projekcije: DLP Nativna rezolucija: 1,920 x
1,080 Format rezolucije: Full HD Podržana rezolucija:
od 640 x 480 (VGA) do 1,920 x 1,200 (WUXGA)
Kontrast: 10,000:1 Horizontalno osvežavanje: 15kHz
- 102kHz Vertikalno osvežavanje: 23Hz - 120Hz
Paleta boja: 1,07 milijardi boja Sočivo: F = 2,56 2,68, f = 22mm - 24,1mm
Platno za projektor za montažu na zid minimalnih
dimenzija 200x200cm.

Ukupno
Jedinična cena (RSD)

Jed. mere

Količina

kom

1

0.00

kom.

12

0.00

kom.

13

0.00

kom.

1

0.00

kom.

1

0.00

kom.

1

0.00
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Opis
Programiranje parametara i puštanje u rad,
funkcionalno ispitivanje karakteristika, obuka
korisnika
UKUPNO MULTIMEDIJA:
Računarsko-telefonske instalacije
Nabavka, isporuka i ugradnja Slobodnostojećeg,
rastavljivog, 19" ormana visine 42HU, osnove
dimenzija 800x800mm (ŠxD), sa staklenim vratima i
ključem, mobilne prednje i zadnje šine 19",
demontažne bočne i zadnja strana, nožice za
nivelaciju. Unutar ormana treba da je izvršeno
međusobno povezivanje svih metalnih delova radi
izjednačenja potencijala u ormanu. Orman treba da
bude propisno uzemljen na najbliži sabirnik za
izjednačavanje potencijala. Tip SCHRACK
DSZ428080- ili odgovarajuće. U orman se montira
sledeća oprema:
-Ventilatorski panel sa tri ventilatora i termostatom, za
ugradnju u krov slobodnostojećeg ormana, tip
SCHRACK DLT44803-A ili odgovarajuće. Nabavka
isporuka i montaža.
- Opremom za uzemljenje. Nabavka isporuka i
montaža.
- Napojna šina sa 8 utičnica, 230Vac 50H, slična tipu
SCHRACK IU070109--; Nabavka isporuka i montaža.
- Nosač kablova za horizontalno vođenje kablova,
patch guide, sa 5 većih prstenova, 19", 1HU, tip
SCHRACK DBK14805 ili odgovarajuće. Nabavka
isporuka i montaža.
Fiksna polica 19", 650mm, za rek orman dubine
800mm, 1HU, nosivosti 80 kg, slična tip SCHRACK
DFS14865-C ili odgovarajuće. Nabavka isporuka i
montaža.
-telefonski VOICE paneli, Telefonski 19" patch panel
Cat.3, 25xRJ45, 4 pina Tipu SCHRACK
HSERU25IGC ili odgovarajuće. Nabavka isporuka i
montaža.
- Patch panel19'', 1 HU, modularnog tipa, prezan, za
smeštanje 24xRJ45 modula.Tipu SCHRACK
K96HSER0240GS ili odgovarajuće. Nabavka
isporuka i montaža.
-Modul Cat.6a STP, 10Gb, sastavljanje bez alata, za
ugradnju u peč panel ili utičnicu u polju, TOOLLESS
LINE,tip SCHRACK HSEMRJ6GWT ili
odgovarajuće. Nabavka isporuka i montaža.
- STP patch cord kabl kat. 6a duž. 2m - fabrički
napravljen i testiran
- STP atch cord kabl kat. 6a duž. 1m - fabrički
napravljen i testiran
Nabavka, isporuka i ugradnja PoE switch-a 24 port
10/100/1000BASE-T PoE+, 2 1GbE unpopulated
SFP ports, 1 Fixed AC PSU, L2 Switching. Extreme
Networks 210-24p-GE2 - 210-Series ili odgovarajuće.
Nabavka, isporuka i ugradnja 48 portnog switch-a
48 port 10/100/1000BASE +2 1GbE unpopulated
SFP ports, 1 Fixed AC PSU, L2 Switching. Extreme
Networks 210-48-GE2 - 210-Series ili odgovarajuće.

Ukupno
Jedinična cena (RSD)

Jed. mere

Količina

kom

1

0.00
0.00

kom

1

0.00

kom

1

0.00

kom

1

0.00

kom

2

0.00

kom

4

0.00

kom

2

0.00

kom

1

0.00

kom

3

0.00

kom

64

0.00

kom

40

0.00

kom

24

0.00

kom

1

0.00

kom

1

0.00

Rb
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Uređaj za zaštitu mreže i pristup internetu sledećih
karakteristika i mogućnosti: firewall/router box with
8GE (w 2x SFP), 4G RAM, 8G Flash and 2x MPIM
slots. Uključeno spoljašnje napajanje i kabl, PSS
RTF Support for SRX320, SRX320 Junos Software
Base with Firewall, NAT, IPSec, Routing, MPLS i
Switching Service
Sličan modelu Juniper SRX340 ili odgovarajuće.
Radovi na programiranju i puštanju u rad
Telefonska centrala za 8 ulazne linije i 24 lokala.
Centrala ima mogućnost:
- Prikaza broja pozivaoca - Caller ID - na lokalima,
- ugradnje kartice za identifikaciju dolaznih poziva
- Remote modem,
- Ravnomerna raspodela poziva po lokalima (UCD),
- Prosleđivanje poziva (Call forwarding),
- Različiti modovi rada: dan/noć/ručak
Tip Panasonic KX-TES824 ili odgovarajuće.
Isporuka, montaža, povezivanje i puštanje u rad.
Nabavka isporuka i ugradnja RJ45 modula u
modularnim setovima. TOOLLESS LINE-RJ45
modul, Cat.6a 10Gbit, STP (SFB), Ed.2.2. sličan tipu
SCHRACK kat.br. HSEMRJ6GBA. Komplet sa
isporukom montažom i povezivanjem
FM45 konektor kat.6a,za konektovanje projektora.
Nabavka, isporuka i montaža.
Isporuka i montaža: parapetni kanal 53x100 sa
poklopcem, spojnicama i pratećim uglovima
Isporuka i montaža: modula sa nosačem za dva
modula i belom maskom 2M za montažu u parapet.
2x KEYSTONNE nosač beli
Komplet sa isporukom i ugradnjom
Isporuka i montaža KEYSTONNE nosač za ugradnju
u postojeću podnu kutiju i modularne utičnice u zidu.
Komplet sa isporukom i ugradnjom
Nabavka, isporuka i polaganje S/FTP instalacionog
kabla, kat.7, 4x2xAWG23, 500MHz, sa omotačem
bez halogenih elemenata, tip SCHRACK
HSEKP423H ili odgovarajuće
Isporuka i polaganje višeparičnog telefonskog kabla
od ITO ormana do reka. Nabavka isporuka i
montaža. .
J-H(st)H 5x2x0,6mm
Isporuka i polaganje (u spuštenom plafonu ili
parapetnom zidu ) instalacione rebraste bezhalogene
cevi, prečnika: Ø20
Isporuka i polaganje (u spuštenom plafonu ili
parapetnom zidu ) instalacione rebraste bezhalogene
cevi, prečnika: Ø32
Isporuka i polaganje instalacione rebraste cevi u
zidu ispod maltera sa izradom šlica i vraćanje u
prvobitno stanje bez gletovanja i krečenja, prečnika:
Ø32
Isporuka i polaganje instalacione rebraste cevi u
zidu ispod maltera sa izradom šlica i vraćanjem u
prvobitno stanje bez gletovanja i krečenja, prečnika:
Ø20
Sitan i ostali nespecifirani materijal i radovi
Puštanje sistema u ispravan rad. Potrebna električna
merenja i izdavanja atesta.
Ispitivanje instalacije i izdavanje atesta za kategoriju
6a za svaku liniju

15
16

17

18
19
20

21
22

23

24
25
26

27

28
29

Ukupno
Jedinična cena (RSD)

Jed. mere

Količina

kom
kom

1
1

0.00
0.00

kom

1

0.00

kom

57

0.00

kom

1

0.00

m

6

0.00

kom

4

0.00

kom

49

0.00

m

2,150

0.00

m

50

0.00

m

200

0.00

m

150

0.00

m

120

0.00

m
kpl.

140
1

0.00
0.00

pauš.

1

0.00

Rb
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Izrada projekta izvedenog objekta (PIO).
Projekat mora da sadrži sve urađene pozicije i
izmene koje su nastale za vreme izvođenja i mora biti
overen od strane Investitora i Nadzornog organa.
Projekat se predaje u tri primerka.
UKUPNO MULTIMEDIJA:
KABLOVSKA TRASA
1 Isporuka i monta ž a pocinkovanih perforiranih
kablovskih regala komplet sa poklopcima, nosačima i
montažnim priborom
PNK 100x50 mm
PNK 200x50 mm
Isporuka i polaganje instalacione rebraste cevi za
2 ugradnju u beton prečnika: Ø32 (750N)
UKUPNO KABLOVSKA TRASA:

-

Ukupno
Jedinična cena (RSD)

Jed. mere

Količina

kpl.

1

0.00
0.00

m
m

46
6

0.00
0.00

m

180

0.00
0.00

REKAPITULACIJA SISTEM TEHNIČKE ZAŠTITE I MUTIMEDIJE
ZA STARTUP PRIBOJ
Red.
br.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ukupno

OPIS

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Konferencijski sistem
CCTV
Alarmni sistem
WiFi sistem
Sistem za dojavu požara
Kontrola pristupa
Multimedija
Računarsko-telefonske instalacije
Kablovska trasa
UKUPNO RSD BEZ PDV-a:
PDV:
UKUPNO RSD SA PDV-om:

0.00
0.00
0.00
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ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
Исказаном ценом обухватити набавку, испоруку на
градилиште, монтажу, регулацију и пуштање у рад
Сва опрема на воденој страни је NP 6

22

Опрема у подстаници
1. 1.

Бакарне цеви за везу опреме у подстаници

1. 2. 1

& 42 x 1,5

м'

40

1. 2. 2

& 22 x 1,0

м'

12

1. 2. 3

& 18 x 1,0

м'

6

1. 2. 4

бакарни фитинг се узима 30% позиције цеви

1. 3.

0.30

Термоизолација бакарних цеви са парном браном
Insultube или слично d= 13 mm

1. 3. 1

42 x 13

м'

40

1. 3. 2

22 x 13

м'

12

1. 3. 3

18 x 13

м'

6

1. 4.

Предизоловане композитне цеви PexALPex за везу Fan
Coil jeдиница (изолација са парном браном)

1. 4. 1

& 32 x 3 (каналске јединице)

м'

110

1. 4. 2

& 20 x 2 (парапетне јединице )

м'

610

1. 5.

Цеви за одвод кондезата PVC, Aquaterm, или слично, у
комплету са фитингом

1. 5. 1

& 32 - 5/4"

м'

6

1. 5. 2

& 25 - 1"

м'

75

1. 5. 3.

& 20 - 3/4"

м'

35

1.

Укупно Опрема у подстаници

23

2. 1.

2. 2.

Правоугаони канали за развод ваздуха, израђени од
поцинкованог лима, дебљине према стандарду,
димензије према пројекту, спојеви деоница МЕZ
прибором
комплет

2. 5. 3
2. 6.

1180

& 100

ком

1

& 250

ком

1

& 200

ком

2

м2

110

Флексибилне каналске везе неизоловане

2. 3. 1
2. 4. 2

кг

изоловане

Термичка изолација канала са парном браном d= 9мм
комплет

2.

Укупно Вентилациона опрема

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ТЕРМОТЕХНИЧКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА

1.

Опрема у подстаници

2.

Вентилациона опрема
УКУПНО
ПДВ 20%
УКУПНО СА ПДВ

24

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
Исказаном ценом обухватити набавку, испоруку на
градилиште, монтажу, регулацију и пуштање у рад
Сва опрема на воденој страни је NP 6
1.
1. 1.

Топлотне пумпе и Fan Coil јединице
Топлотна пумпа тип WSAN-XIN 141
производ Clivet, или слично - истих карактеристика
грејање : Q= 31,5 kW A7/W45
Pel= 10,7 kW COP= 2.93
хлађење : Q= 29,1 kW A35/W7
Pel= 12,7 kW COP= 2.29
компресор : Inverter CD, 400 V, freon R410A
припадајући хидромодул и аутоматика
Испоручилац врши сва повезивања на систем у објекту,
врши регулацију и сетовање аутоматике, доставља
кориснику гаранцију и упутство за употребу.
комплет

1. 2.

Каналске Fan Coil јединице тип HP 025 i HP 031
производ Clivet, или слично - истих карактеристика

1. 2. 1

HP 025 - ulazni blok
L= 1.050 m3/h, H= 95 Pa
Q45= 9,78 Kw Q7= 6,7 Kw
Pel= 290 W - 220 V - 1,3 A
у комплету са преградном арматуром,
електромагнетним on/off вентилом и ожиченим
изборним термостатом на зиду просторије
комплет

1. 2. 2

ком

2

ком

1

ком

1

HP 031 - startup
L= 1.400 m3/h, H= 150 Pa
Q45= 12,62 Kw Q7= 9,4 Kw
Pel= 560 W - 220 V - 2,6 A
у комплету са преградном арматуром,
електромагнетним on/off вентилом и ожиченим
изборним термостатом на зиду просторије
комплет
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1. 2. 3

HP 031 - mf sala
L= 1.800 m3/h, H= 120 Pa
Q45= 12,62 Kw Q7= 9,4 Kw
Pel= 560 W - 220 V - 2,6 A
у комплету са преградном арматуром,
електромагнетним on/off вентилом и ожиченим
изборним термостатом на зиду просторије
комплет

1. 3.

1. 3. 1

ком

3

ком

4

ком

2

Elfospace 011
Q45= 3,63 Kw Q7= 3,27 Kw
Pel= 75 W - 220 V - 0,35 A

Elfospace 015
Q45= 4,23 Kw Q7= 3,68 Kw
Pel= 75 W - 220 V - 0,35 A
комплет

1.

3

Elfospace 09
Q45= 2,98 Kw Q7= 2,61 Kw
Pel= 85 W - 220 V - 0,4 A

комплет
1. 3. 4

ком

Elfospace 03
Q45= 1,66 Kw Q7= 1,3 Kw
Pel= 55 W - 220 V - 0,25 A

комплет
1. 3. 3

1

Парапетне Fan Coil јединице са маском
производ Clivet, или слично - истих карактеристика
Тип Elfospace, у комплету са преградном арматуром,
изборним термостатом на апарату, маском, филтером и
тацном за кондезат

комплет
1. 3. 2

ком

Укупно Топлотне пумпе и Fan Coil јединице
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2.
2. 1.

Опрема у подстаници
Електро блок котао снаге N= 12kW
EON - B120 EKOPAN
у комплету са тростепеним каскадним термостатом,
сигурносном арматуром, циркулационом пумпом и
експанзијом
комплет

2. 2.

2. 7.

ком

1

ком

1

ком

2

ком

2

ком

2

Затворени мембрански експанзиони суд
V= 15 lit
prad= 3 bar, pstat= 0,5 bar
комплет

2. 6.

2

Резервоар за прихват кондезата, израђен од прохрома
димензије : 300 x 300 H= 400
са горњим оквиром за ношење поклопца 310 x 310
улазни прикључљак &28 при врху, излаз &5/4" са
пумпе до сифонског прикључка у горњем санитарном
чвору
монтиран у грађевински отвор, поклопац у равни
готовог пода
комплет

2. 5.

ком

Потапајућа пумпа за одвод кондезата, тип Grundfos
Unilift KP 150 AV-1
са интегрисаним прекидачем за одржавање нивоа
G= 50 lit3/h, H= 5 m(VSt)
Pel= 300 W, 220 V, I= 1,3 A
комплет

2. 4.

2

Циркулациона пумпа за топлу воду са фреквентном
регулацијом, тип Grundfos Magna 1 40-60
G= 5,5 m3/h, H= 50 kPa
Pel= 12 - 194 W , 220 V , I= 0,11 - 1,56 A
комплет

2. 3.

ком

Пролазни електромагнетни on/off вентил
RV2 DN 20
Разделник/сабирник за напајање каналских јединица
DN 80 L= 800
ulaz DN40, izlaz 3xDN25, 3x muf 1/2"
комплет
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2. 8.

Разделник/сабирник за напајање парапетних јединица
DN 50 L= 1.000
ulaz DN40, izlaz 12x DN15, 3x muf 1/2"
комплет

2.

Укупно Опрема у подстаници

ком

2
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3.
3. 1.

Вентилациона опрема
Вентилатори
производ Systemair, или слично - истих карактеристика
KVK 250 ventilator u izolovanom kućištu
L= 900 m3/h, H= 381 Pa
L= 42 dB(A) - maximalno
Pel= 304 W - 220 V - 1,31 A

ком

1

KE 40-20-4 kanalski pravougaoni ventilator
L= 700 m3/h, H= 180 Pa
Pel= 227 W - 220 V - 1,0 A

ком

1

K 200 L kanalski okrugli ventilator
L= 500 m3/h, H= 350 Pa
Pel= 158 W - 220 V - 0,71 A

ком

1

K 200 L kanalski okrugli ventilator
L= 360 m3/h, H= 150 Pa
Pel= 158 W - 220 V - 0,71 A

ком

1

Вртложни анемостат са прикључном кутијом
DR 400 S 420
изолована прикључнa кутијa 390/390/370
прикључак & 195
са регулационом лептир клапном LK 200
panel 595/595 - podela S420
комплет

ком

6

3. 3. 1

Алуминијумске решетке са регулатором протока, боја
по избору архитекте
извлачење AR/RG 600 / 300

ком

2

3. 3. 2

извлачење AR/RG 600 / 200

ком

2

3. 3. 3

убацивањење AR/RG 600 / 100

ком

7

PV 100

ком

6

Спољне фиксне жалузине, пластифициране у боји
постојеће браварије
BN 450 / 450

ком

2

BN 1.200 / 450

ком

1

BN 800 / 400

ком

1

3. 1. 1

3. 1. 2

3. 1. 3

3. 1. 4

3. 2.

3. 3.

3. 4.

3. 5.
3. 5. 1
3. 5. 2.
3. 5. 3.

3.

Ваздушни регулабилни вентили за санитарне
просторије, боја по избору архитекте

у боји duraluminijuma

Укупно Вентилациона опрема
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4.
4. 1.

4. 2.

4.

Сервер сала и REK
Monosplit DC Inverter - за сервер
Mitsubishi Heavi Industries
SRK 50 ZM-S spoljna jedinica
SRC 50 ZM-S unutr. jedinica
Qh= 1,6-5,5 kW Pel= 0,4-2,2 kW
Qg= 1,6-6,6 kW Pel= 0,42-2,1 kW
Испоручилац врши сва цевна и кабловска повезивања
система, врши регулацију и сетовање аутоматике,
доставља кориснику гаранцију и упутство за употребу.
комплет
ком

1

Monosplit DC Inverter - за РЕК
Mitsubishi Heavi Industries
SRK 35 ZM-S spoljna jedinica
SRC 350 ZM-S unutr. jedinica
Qh= 1,0-3,8 kW Pel= 0,21-1,24 kW
Qg= 1,3-4,8 kW Pel= 0,29-1,45 kW
Испоручилац врши сва цевна и кабловска повезивања
система, врши регулацију и сетовање аутоматике,
доставља кориснику гаранцију и упутство за употребу.
комплет
ком

1

Укупно Сервер сала и REK
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА ТЕРМОТЕХНИЧКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА
1.

Топлотне пумпе и Fan Coil јединице

2.

Опрема у подстаници

3.

Вентилациона опрема

4.

Сервер сала и REK
УКУПНО
ПДВ 20%
УКУПНО СА ПДВ

Реконструкција простора за потребе Регионалног иновационог стартап центра
Трг ФАП-а 2, Прибој, к.п. 1851/5 КО Прибој
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА- РЕКАПИТУЛАЦИЈА

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
1.1.

Архитектонско-грађевински радови

1.2.

Архитектонско-грађевински - опрема

3.1.

Хидротехничке инсталације - радови

3.2.

Хидротехничке инсталације - опрема

4.1.

Електроенергетске инсталације - радови

4.2.

Електроенергетске инсталације - опрема

5.0.

Телекомуникационе и сигналне инсталације

6.1.

Термотехничке инсталације - радови

6.2.

Термотехничке инсталације - опрема

ПДВ 20%
УКУПНО СА ПДВ-ом

УКУПНО ДИНАРА:

18
51
/3

6

СИТУАЦИЈА - Р=1:300

1851/35

ЛЕГЕНДА:
Кровна површина
Део објекта који je предмет пројекта

1851/20

П+0

П+1
Су+П+1
Су+П+0
П+0

Су+П+1

Су+П+1

П+0

1
ЗУ

УЛА

1851/39

ОБЈ
Т

ЕКА

-1.26

Су+П+2

Су+П+2

Су+П+0

Су+П+2
Су+П+2
Су+П+2

Су+П+2

3
1851/5

a

"
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1851/6

,
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,

300 5978 03

,

300 5978 03
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01 -

СИТУАЦИЈА
постојеће стање
,

ИДР - ИДЕЈОП РЕШЕЊЕ

1:300

300 R017 18

1

ОСНОВА ПРИЗЕМЉА - ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ - Р=1:100

A

ЛЕГЕНДА:
Армирани бетон

31
Део објекта који није предмет пројекта

453

ОСНОВА ПРИЗЕМЉА - Постојеће стање
617

79

РЕДНИ
БРОЈ

283

930

НАМЕНА ПРОСТОРИЈЕ

П (m²)

O (m)

ОБРАДА

Висина
Х (m)

31

1000

ПОД

78

0

30
305

4
25
-2.08

Простор 1

336.52

119.05

2.01-5.30

2

Степениште

12.59

14.36

-

3

Простор 2

154.28

58.80

2.35-4.00

4

Простор 3

34.63

27.60

2.50

ПЛАФОН

1

32

4

334

3

1

ЗИД

538.02

УКУПНО

-2.08

БРУТО ПОВРШИНА: 581.87 m²
1375

361

186

31

343

30

230
30
305

0

359

425

364

217

13x16/3

2

400

13x16/30

350

3

55

54

30 31

1326

1000

1499

31

355

31

182

345

30

1
597

6

31

74

3

47

3

47

69

±0.00

12

30
2563
50

560

50

560

50

460

30

217

26

2

6 114

560

420

400

2559

УЛАЗ У ОБЈЕКАТ

20

810

20

473

20

815

±0.00

a

"
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2

ОСНОВА ПРИЗЕМЉА
постојеће стање
,

A

01 -1.26

,

300 5978 03

,

300 5978 03

,

300 5978 03

05/18

7x18/30

180

400

130

50

ИДР - ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ

1:100

300 R017 18

2

ПРЕСЕК А-А - ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ - Р=1:100
ЛЕГЕНДА:
Армирани бетон
Део објекта који није предмет пројекта

185

16/

30

400

235

13x

208

7x1

20

0
8/3

445

260

465

-2.08

465

-1.26

192

±0.00

20

±0.00

201

201

370

536

166

Земља

-4.65

a

"
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E-mail:arhitag@vektor.net

2
,

300 5978 03

,

300 5978 03

,

300 5978 03

05/18

01 -

Пресек А-А
постојеће стање
,

ИДР - ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ

1:100

300 R017 18

3

ЈУЖНА ФАСАДА - ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ - Р=1:100

370

+15.67

20

±0.00

445

-1.26

-4.65

a

"

Tel:+381 64 170 87 85
E-mail:arhitag@vektor.net

2
,

300 5978 03

,
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,
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Јужна фасада
постојеће стање
,

ИДР - ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ

1:100

300 R017 18

4

ОСНОВА ПРИЗЕМЉА - НОВОПРОЈЕКТОВАНО СТАЊЕ - Р=1:100

A

ЛЕГЕНДА:
30

Армирани бетон

ОСНОВА ПРИЗЕМЉА - Новопројектовано стање

915

61 18

617

15

15

15

РЕДНИ
БРОЈ

7
15

15

766

378

14

378

378

Део објекта који није предмет пројекта

НАМЕНА ПРОСТОРИЈЕ

П (m²)

O (m)

ОБРАДА

Висина
Х (m)

20

13

15

668

607

607

9

16

42

848

17

-2.08

1360

15

343

540

390

48 31

322

15

350

15

3 15

184

12

360

150

5

4

217

265

11

2

250

250

3

95

15

12

15

9

1114

197

15

15

6

65

7

3.93-5.30

PVC под

2

Комуникација

34.86

32.83

3.18-3.93

PVC под

-

бетон

дисперзија

бетон

3

Ходник

5.89

9.92

2.50

керамичке
плочице

4

Портирница са гардеробом

21.12

18.62

2.01-3.18

PVC под

дисперзија

бетон

5

Отворена канцеларија књиговодства

16.89

16.55

2.01-3.18

PVC под

дисперзија

бетон

6

Сала за састанке

24.11

22.84

3.97-5.30

паркет

дисперзија стакло

бетон

7

Простор за одмор

28.28

21.66

3.97-5.30

PVC под

бетон - стакло

бетон

3.97-5.30

керамичке
плочице

кер. плочице дисперзија

бетон

кер. плочице дисперзија

спуштене ГК плоче

Чајна кухиња

24.15

20.53

4.94

9.00

2.50

10

Женски тоалет

9.40

12.73

2.50

керамичке
плочице

кер. плочице дисперзија

спуштене ГК плоче

11

Мушки тоалет

7.64

11.94

2.50

керамичке
плочице

кер. плочице дисперзија

спуштене ГК плоче

12

Степениште

12.59

14.36

-

дрво

имитација цигле

бетон

13

Стартап канцеларијски простор

113.98

51.38

2.35-4.00

паркет

дисперзија имитација цигле

бетон

14

Помоћна просторија

36.16

26.76

2.35

PVC под

дисперзија

бетон

15

Мултимедијална сала

101.48

46.33

3.18-5.30

паркет

дисперзија стакло

бетон

16

Канцеларија

10.90

13.66

2.10-3.18

PVC под

дисперзија

гипс картонске
плоче

17

Сервер сала

34.63

27.60

2.50

антистатик под

дисперзија

бетон

513.50

БРУТО ПОВРШИНА: 581.87 m²

560

15

458

50

732

6

6

6

Тоалет за инвалиде

6

560

473

458

1
15

12

6

9

керамичке
плочице

1

595

20.66

61

8

26.48

УКУПНО

69

±0.00

бетон

Предпростор

7

68

ПЛАФОН

1

30

14 30

77

22

13x16/30

31

10

13x16/30

10

186

ЗИД
бетон дисперзија

8

15

217

361

ПОД

400

400

400

2559

20

20

УЛАЗ У ОБЈЕКАТ

1105

1105

995

±0.00

Знвеститор:

810

20

Нбјекат и место градње:

Пеконструкција простора за потребе Пегионалног иновационог стартап центра
Срг ФАО-а 2, Орибој, к.п. 1851/5 КН Орибој
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ПРЕСЕК А-А - НОВОПРОЈЕКТОВАНО СТАЊЕ - Р=1:100
ЛЕГЕНДА:
Армирани бетон
Део објекта који није предмет пројекта

30

400

25

235

185

16/

210

13x

208

7x1

20

0
8/3

445

260

465

-2.08

465

-1.26

192

±0.00

20

±0.00

201

201

370

536

166

Земља

-4.65

a
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ЈУЖНА ФАСАДА - НОВОПРОЈЕКТОВАНО СТАЊЕ - Р=1:100
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